Jezdecké závody v Hunčicích
MD0190 JK Kontur Hunčice z.s.
3.6.2018
TELE
-----------------

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.
Pořadatel:
1.2.
Datum závodů:
1.1.7. Místo konání:

JK Kontur Hunčice z.s.
3.6.2018
Jezdecký areál Hunčice (Plzen-sever)

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stavitel tratí / parkurů:
Komisař na opracovišti:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Opracování:

Ing. Petra Jílková
Ing. Eva Mentlíková
Ing. Petra Jílková, Veronika Houdková- dozor na opracovišti
Jana Hanáková
Veronika Houdková
MUDr. Vítů
MVDr. Kristl

povrch písčitý geotextílie (62x38)
povrch travnatý
možnost opracování před startem na kolbišti

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka 2.6.2018

2.2. Přihlášky

Přes Online JIS ČJF
Nebo písemně na mail: jkhuncice@volny.cz nebo tel. 603593096

2.3. Prezentace – nekoná se, pouze v případě změn kontakt: 603593096

2.4. Start soutěží
Předběžný časový program:
Začátek v 9 hod soutěž č. 1 a ukázky 2, 3,4
Skokové soutěže od 14 hod: 5,6,7,8
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých
přihlášek.

3. Soutěže:
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Dopoledne začátek 9 hod.

Č.1:
Drezurní soutěž : drezurní úloha „Z1“ (2016)
Rozhodování dvěma rozhodčími z jednoho místa
Č.2:
Drezurní soutěž ukázka : drezurní úloha „Z1“ (2016) ukázka pro děti na pony
Rozhodování dvěma rozhodčími z jednoho místa
Č.3:
Ukázka drezura děti přes bariéry s vodičem i bez
–
–
–

úloha bude zveřejněna na stránkách JK
možnost pro všechny zájemce !!!
dekorované budou všechny děti, vyhodnocené budou zvlášť s vodičem a bez vodiče

Č.4:
Ukázka parkur bariéry s vodičem i bez
-

možnost pro všechny zájemce !!!
dekorované budou všechny děti, vyhodnocené budou zvlášť s vodičem a bez vodiče

Č.5:
Ukázka parkur křížky s vodičem i bez
-

možnost pro všechny zájemce !!!
dekorované budou všechny děti, vyhodnocené budou zvlášť s vodičem a bez vodiče

Odpoledne začátek 14 hod.
Č.6:
Skoková soutěž “Handicap” výška parkuru podle velikosti koně a možností jezdce,
Do 50 cm
Rozhodování dle tab.A, čl. 238.2.2 jedno rozeskakování
Č.7:
Skoková soutěž “Handicap”
Do 70 cm
Rozhodování dle tab.A, čl. 238.2.2 jedno rozeskakování
Č.8:
Skoková soutěž “Handicap”
Do 80 cm
Rozhodování dle tab.A, čl. 238.2.2 jedno rozeskakování

4. Technická ustanovení
4.1. Předpisy : tento rozpis
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4.2.
Veterinární předpisy : Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných
----------------Metodických pokynech SVS ČR

5. Obecné informace
5.1. 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.
5.2. 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 !
5.3. Uzávěrka přihlášek: 2.6.2018 do 16.hod
5.4. Peněžitá plnění : startovné je splatné při prezentaci 150 Kč za každý start
5.5. 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 před kolbištěm

6. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:
Jílková

Rozpis za OV ČJF schválil:

9.4.2018 Ing. E.Mentlíková

