Jezdecká stáj Opatrný Hořovice z.s.– subjekt ČJF (MB002)

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ HOŘOVICE 2019
15.5.2019

Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org/zavody
1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů:
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů:
1.1.4. Pořadatel:
1.1.5. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů:
1.1.7. Místo konání:
1.1.8. Omezující kritéria:

CSN
190515B1
KMK 2019
JS Opatrný Hořovice z.s. MB 002
ASCHK
15.5.2019
Jezdecký areál Ranch, Cihlářská 1384, 268 01 Hořovice
Zásady KMK 2019

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stylový rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:
1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Opracování:

Václav Opatrný
Jaroslava Opatrná
Jitka Prach Opatrná
Eva Mentlíková D0169
Zdeňka Štruncová D0275, Jana Hanáková, Ivana KolmanováD0829
Luboš Kozák
Zdeněk Krpela
určí HR
Jitka Prach Opatrná
Zdeněk Dvořák
MVDr. Barbora Schilová
Václav Opatrný

75 x 80 m, písčité s geotextilií
50 x 70 m, písčité s geotextilií
opracoviště otevřené vždy jednu hodinu před zahájením JZ

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek je do 12.5.2019, do 23 hod.
Uzávěrka rezervace boxů je do 13.5.2019, boxy v omezeném počtu
2.2. Přihlášky
Dle PJS přes Online přihláškový systém ČJF: https://www.jezdectvi.org/zavody. Každý kůň musí mít 10 dní

před prvním startem v KMK vyplněnou přihlášku do KMK 2019, jejíž sken nebo foto včetně
podpisu majitele koně zašle přihlašující osoba na email: kmk@aschk.cz. Koně startující v KMK

Jezdecká stáj Opatrný Hořovice z.s.– subjekt ČJF (MB002)

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ HOŘOVICE 2019
15.5.2019

musí splňovat podmínky pro start koní v KMK uvedené v Zásadách pro KMK 2019. Přihláška
koně do KMK 2019 je součástí tohoto rozpisu a je také ke stažení na www.aschk.cz a
www.ctsvaz.cz
2.3. Prezentace
Prezentaci předem, která je beze změn nevyžadujeme a není nutné ji tedy telefonicky
provádět. Vaše případné změny zasílejte formou SMS na telefon 724 040 733, nebo přes FB
messenger na náš profil JS Opatrný Hořovice.
Ukončení prezentace hodinu před začátkem příslušného zahajovacího tréninku. Možnost
telefonické prezentace na telefonu:
2.4. Technická porada
Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci.
2.5. Start soutěží (zkoušek)
10:00 zahajovací trénink soutěže č.1, ostatní následují
2.6. Sekretariát závodů
Na věži rozhodčích.
2.7. Další důležité informace
3. Přehled jednotlivých kol soutěží
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
STŘEDA 15.5.2019
4.1.Skoková soutěž stupně Z – KMK pro 4-leté klisny
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3
Startovné: 400,-Kč
4.2.Skoková soutěž stupně Z – KMK pro 4-leté hřebce a valachy
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3
Startovné: 400,-Kč
4.3.Skoková soutěž stupně ZL – KMK pro 5-leté klisny
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3 Startovné:
400,-Kč
4.4.Skoková soutěž stupně ZL – KMK pro 5-leté hřebce a valachy
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3
Startovné: 400,-Kč
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4.5.Skoková soutěž stupně L**- KMK pro 6-leté klisny
Hodnocení dle PJS čl. 298.1.3
Startovné: 400,-Kč
4.6.Skoková soutěž stupně L**- KMK pro 6-leté hřebce a valachy Hodnocení dle
PJS čl. 298.1.3
Startovné: 400,-Kč
Před každou kvalifikační kategorií KMK je vypsán 120-ti sekundový zahajovací trénink dle
NÚ k čl.202 PJS.
Před zahajovacími tréninky pro 4-leté koně opracování na kolbišti s možností skoku 2
překážek určených sborem rozhodčích.
Majitelům koní vyplatí vyhlašovatel KMK (Asociace svazů chovatelů koní,
z.s., dále jen ASCHK) příspěvek na náklady spojené s účastí koně v jednotlivých
kolech a finále KMK. Po finále KMK majitelé vyúčtují s ASCHK konečné náklady
na účast koně v seriálu KMK formou fakturace nebo žádosti o finanční příspěvek
(viz Zásady KMK 2019).

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními
pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. Současně i Zásadami pro soutěže Kritérium mladých koní v roce
2019.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

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.

5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. 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.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

Vyšetření krví na infekční anémii koní nesmí být starší, než 1 rok.
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5.3. Podmínky účasti, kvalifikace
6. Obecné informace
6.1. 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.
6.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku a jejich majitelé jsou povinni po nich odklízet
exkrementy. Porušením bude sankcionováno pokutou 1 000,-Kč. Volným pobíháním psů
ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
6.3. Ustájení
Ustájení – mobilní boxy.
1 den 600,-Kč včetně podestýlky (den, v případě volné kapacity)
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
Objednávka boxů je závazná. Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude
objednatelem využit.

6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Penzion Ranch, www.ranchhorovice.cz
Elektrická přípojka – za poplatek.
6.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – na louce u mobilních boxů
7. Partneři závodů
8. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:
Jitka Prach Opatrná

Rozpis za OV ČJF schválil:
25.4.2019 Michael Moudrý
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Přihláška koně do KMK 2019
sken s podpisem majitele zašlete na na e-mail:prihlaskykmk@seznam.cz………
Přihlašuji jakožto majitel do soutěží KMK níže uvedené koně (ZAŠKRTNI POUZE JEDNU PK!):
JMÉNO
KONĚ: ……………………………………
č.licence
K…………… živ.číslo:…………………………...
Plemenná příslušnost:………………………………. Země narození …………………………….………
1.

koně:

Číslo

hospodářství a adresa místa ustájení koně:

…………………………………………………………………………………
…………….. Vzdálenost z místa ustájení koně do Hradišťka u Sadské…………….km
Č. lic.subjektu, za který kůň startuje: M……………. Kůň startuje za PK ČT - CS - KK - MT SCHČTK



Ročník:

2014

2013 2012

hřebec
klisna
valach

skoky drezura

JMÉNO
KONĚ: ……………………………………
č.licence
K…………… živ.číslo:…………………………...
Plemenná příslušnost:………………………………. Země narození …………………………….………
2.

koně:

Číslo

hospodářství a adresa místa ustájení koně:

…………………………………………………………………………………
…………….. Vzdálenost z místa ustájení koně do Hradišťka u Sadské…………….km
Č. lic.subjektu, za který kůň startuje: M……………. Kůň startuje za PK ČT - CS - KK - MT SCHČTK



Ročník:

2014

2013 2012

skoky drezura
hřebec
klisna
valach
3.
JMÉNO
KONĚ: ……………………………………
č.licence
K…………… živ.číslo:…………………………...
Plemenná příslušnost:………………………………. Země narození …………………………….………

koně:

Číslo

hospodářství a adresa místa ustájení koně:

…………………………………………………………………………………
…………….. Vzdálenost z místa ustájení koně do Hradišťka u Sadské…………….km
Č. lic.subjektu, za který kůň startuje: M……………. Kůň startuje za PK ČT - CS - KK - MT SCHČTK
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Ročník:

2014

2013 2012

hřebec
klisna
valach

skoky drezura

JMÉNO
KONĚ: ……………………………………
č.licence
K…………… živ.číslo:…………………………...
Plemenná příslušnost:………………………………. Země narození …………………………….………

koně:

5.

Číslo

hospodářství a adresa místa ustájení koně:

…………………………………………………………………………………
…………….. Vzdálenost z místa ustájení koně do Hradišťka u Sadské…………….km
Č. lic.subjektu, za který kůň startuje: M……………. Kůň startuje za PK ČT - CS - KK - MT SCHČTK



Ročník:

2014

2013 2012

hřebec
klisna
valach

skoky drezura

Údaje majitele k zúčtování finančního příspěvku:
Jméno: …………………. Příjmení:
………………..…….
Název
společnosti:
……………………………..

…………………………

Rodné

číslo:

………………………………………………………

Přesná
adresa
trvalého
………………………………...………………...

bydliště/sídla

IČ:

společnosti:

……………..…………………………………………………………………………………………
…………
Bankovní
spojení:
č.
………………………………………………..………….……………………

účtu:
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Telefonické
spojení
/
email
–
NUTNÉ:
……………..……………………/………………….………….
Potvrzuji, že údaje jsou pravdivé a přihlášení koně splňují podmínky stanovené
Zásadami pro KMK 2018.

V …………………………………. dne ……………. 2019
Příloha přihlášky – valaši - fotokopie potvrzení o původu koně

Podpis: ……………………………..

