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1. Základní ustanovení.
Základní informace
Kategorie závodů:
Číslo závodů ČJF:
Název závodů:
Pořadatel:
Spolupoř. subjekt:
Datum závodů:
Místo konání:

CSN-C - skokové závody, CSN - P, CSN - hobby
201003H2
Parkury pro velké i malé koně, ofic. + hobby
JK Dvůr Nové Zámky
Dvůr Nové Zámky
Sobota 3. 10. 2020
Nové Zámky 3, Mladeč 784 01

Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stavitel parkurů:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:

Andrea Dostálová, tel. 724 234 605,info@dvurnovezamky.cz
Kristýna Maksantová
Andrea Dostálová, tel. 724 234 605,info@dvurnovezamky.cz
Jaroslav Jindra H0012
Leona Vrbíková H3459, Eva Siatková F0218
Hübnerová Andrea F1159, Hana Dostálová H3109
Michal Mundil F1052
určí hlavní rozhodčí
Leona Vrbíková H3459
Hana Dostálová H3109, tel 606 754 043
Richard Baťa, tel. 737 617 212
MVDr. Jitka Vokřálová tel. 602 319 011

Technické parametry
Kolbiště:
Opracoviště:
Opracování:

písek + geotextilie Hiposafe 75x55 m
venkovní - bílý křemičitý písek + geotextilie Hiposafe 70x45 m
při nepříznivém počasí krytá hala 100x37m
možné od pátku 3. 10. 2020 12,00 hod do ukončení závodů

2. Přihlášky a časový rozvrh
Uzávěrka ve čtvrtek 1. 10. 2020 v 12 hod
Přihláškydle PJS přes Online přihláškový systém ČJF: http://www.jezdectvi.org
s výjimkou cizinců startujících na jejich národní licencina email: jkdvurnovezamky@seznam.cz
Prezentace: !volejte pouze pokud máte změnu tel. 606 754 043!
sobota 7:30 – 8:00 v kanceláři závodů, možno i den předem 18 - 20 hod.
Poslední změny v přihláškách možné do pátku 20 hod. Každá další změna je zpoplatněna 100 Kč.
Prosíme startující, aby všechny nezbytně nutné změny ve startovních listinách prováděli dostatečně včas. Buďte ohleduplní k ostatním
startujícím, s pozdními změnami musíme změnit každou startovní listinu.

Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci
Start první ranní soutěže v 8:30 hod, další následně
Sekretariát závodů otevřen den předem 18 - 20 hod, v den závodů od 7:30 hod do ukončení závodů
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3. Soutěže, startovné a ceny
1.

ukázka – parkur 20 cm
Pro jezdce, koně, pony bez omezení, možno s vodičem. Hodnocení dle čl. 238.1.1.
Startovné 300,- Kč/soutěž. Všichni jezdci, kteří dokončí parkur, budou dekorování kokardou.

2.

ukázka – parkur 40 cm
Pro jezdce, koně, pony bez omezení, možno s vodičem. Hodnocení dle čl. 238.1.1.
Startovné 300,- Kč/soutěž. Všichni jezdci, kteří dokončí parkur, budou dekorování kokardou.

3.

HOBBY: Skoková soutěž – parkur 60 cm - na limitovaný čas
Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1., soutěž na limitovaný čas
Startovné 300,- Kč/soutěž. Kokarda pro všechny, kteří dokončí parkur.

4.

HOBBY: Skoková soutěž – parkur 80 cm - na limitovaný čas
Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1., soutěž na limitovaný čas
Startovné 300,- Kč/soutěž. Kokarda pro všechny, kteří dokončí parkur.

5.

Skoková soutěž ZM – parkur 90 cm - na limitovaný čas
Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1., soutěž na limitovaný čas
Startovné 350,- Kč/soutěž. Věcné ceny pro 1.-3. místo v celk. hodnotě 1000 Kč.

6.

Skoková soutěž Z – na limitovaný čas
Hodnocení dle čl. 298.2.1, soutěž na limitovaný čas
Startovné 350,- Kč/soutěž. Věcné ceny pro 1.-3. místo v celk. hodnotě 1000 Kč.

7.

Skoková soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm se žolíkem
Hodnocení dle čl. 269, soutěž se stupňovanou obtížností se žolíkem
Startovné 350,- Kč/soutěž. Věcné ceny pro 1.-3. místo v celk. hodnotě 1000 Kč.

8.

A. Skoková soutěž L* - 115 cm
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 298.2.4. Soutěž s návazným rozeskakováním.
Startovné 400,- Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 3 000,- Kč (1000 - 800 - 400 - 400 - 400).
B. Skoková soutěž L** - 120 cm
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl. 298.2.4. Soutěž s návazným rozeskakováním.
Startovné 400,- Kč/soutěž. Finanční ceny v hodnotě 3 000,- Kč (1000 - 800 - 400 - 400 - 400)
Společná prohlídka a dekorování 8A, 8B, jede se hned za sebou.

4. Technická ustanovení
Předpisy
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a
tímto rozpisem závodů.
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS. Sázky nejsou povoleny.

Veterinární předpisy

Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady
platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
Zahraniční účastníci z členských zemí EU mají povinnost vystavení veterinárního osvědčení (TRACES) vzor 2009/156.
Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu
veterinárního lékaře. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

5. Obecné informace

JK Dvůr Nové Zámky – subjekt ČJF (MH0290)

Parkury
pro velké i malé koně, pony,
ofic. + hobby
3. 10. 2020

Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za
způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný
přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

Informace pro majitele psů

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a
opracovišti !
Ustájení turnajové boxy v obloukové hale za úhradu 500Kč každý započatý den, v ceně stelivo - sláma, seno, (+
poplatek 200 Kč bude doúčtován v případě nevyklizeného nevyčištěného boxu. V případě nevyužití objednaného boxu
se platba nevrací. Objednávky ustájení přes JIS.
Ubytování- informace na www.dvurnovezamky.cz, objednávky: info@dvurnovezamky.cz
Elektrické přípojky možné za úhradu 200 Kč/započatý den

Ostatní služby

Lékařská služba uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba zajištěna proti úhradě
Občerstvení zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel zpevněné plochy areálu
Během závodů mohou být pořizovány fotografie a videa za účelem propagace pořadatele na webových stránkách,
sociálních sítích a tiskových materiálech. Přihlášením na závody uděluje účastník povolení k fotografování na akci a k
případnému zveřejnění fotografií na stránkách pořadatele nebo v tisku. Fotografie musí odpovídat zásadám etiky a
dobrým mravům.
Všeobecné podmínky, platby, storno, GDPR - viz www.dvurnovezamky.cz.
Prosím nastudujte si cestu k nám na www.dvurnovezamky.cz.
Nejbližší sjezd Mladeč z dálnice R35 je průjezdný jen pro osobní auta a vozíky do výšky 2,75m !!!

6. Partneři závodů

Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Andrea Dostálová
Rozpis byl schválen 11.9.2020 (87/2020)

