ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV (ML0140)

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
29.7.2021 – 1.8.2021

,,Kompletní závody spřežení – CAN 3*“
Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
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. Datum závodů:
1.1.6. Místo konání:

CAN - CPCJF
210729L1
Kompletní závody spřežení – CAN 3*
Mistrovství severomoravské oblasti
Mistrovství jihomoravské oblasti
Mistrovství zlínské oblasti
Kvalifikace na finále ZP
ZH Tlumačov – ML 0140
29.7.2021 – 1.8.2021
ZH Tlumačov – závodiště Bahňák

1.2. Funkcionáři závodů
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Technický delegát:
Stavitel tratě:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární služba:
Podkovářská služba:

Ing. David Olejníček
Marie Išová, 775 111 915
Michal Žák, 774 661 773
Josef Trojanec (G0202)
Ing. Jiří Kunát (F0678), Ing. Kotyzová Darie (F0328)
Jaroslav Pavel (C0415)
Jaroslav Juráň (H1605)
Ing. Trojancová Blanka (G0915)
Ing. Stehlíková Hana (F1893)
Kosařová Jana (F0420)
Český červený kříž
MVDr. Kecerová/ MVDr. Bubeník
Jiří Gazdoš

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Drezurní obdélník:

travnaté 100x50 m
travnaté 100x40 m
travnatý 100x40 m

2. PŘIHLÁŠKY A ČASOVÝ ROZVRH
2.1.
Uzávěrka přihlášek:
2.2.
Přihlášky:

2.3.

Prezentace:

2.4.

Technická porada:

20.7.2021 ve 23:00 hod
dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF
http://prihlasky.cjf.cz
zahraniční účastníci
mailem na ZH Tlumačov kancelar@hrebcinec-tlumacov.cz
V kanceláři závodů od 8.00 do 18:00 hodin , pouze v případě změny
oproti přihlášce
(+420 774 659 017).
29.7.2021 v 18:00 hodin na věži rozhodčí
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2.5.

Start soutěží:
Čtvrtek 29.7.2021

Pátek 30.7.2021
Sobota 31.7.2021
Neděle 1.8.2021

2.6.
2.7.

Prezentace od 08:00 - 18:00 hodin. Prohlídka maratonu od 18:30
hod. Veterinární přejímka od 14:00 – 18:00 hodin. V odpoledních
hodinách drezura pro soutěž jednospřeží CAN3*.
Drezurní zkouška od 09:00 hodin soutěž č.1, následně ostatní.
Maraton od 09:00 hodin soutěž č.1, následně ostatní, ve 20:00 hodin
vyhlášení výsledků drezury a maratonu
Parkur od 10:00 hodin soutěž č.1, následně ostatní. Vyhlášení po
každé soutěži v kočárech před věži rozhodčí.

Sekretariát závodů: Sekretariát závodů je umístěn ve věži rozhodčích. Otevřen bude vždy 60 minut
před začátkem první soutěže a uzavřen nejpozději 60 minut po ukončení poslední soutěže.
Další důležité informace:
Startovné se hradí na místě při prezentaci před zahájením soutěže

3. PŘEHLED KOL SOUTĚŽÍ
Soutěž jednospřeží – CAN 2* - koně a jezdci startující prvním a druhým rokem
Drezurní úloha : Test CAI2* HP1
Maratón: úsek A libovolný chod – 3000m-6000 m - rychlost 11 km/h
úsek B libovolný chod – 4000m- 6500m - rychlost 14 km/h - 4 překážky
Parkur: 18 překážek, rychlost 250 m/min. stopa kol + 20cm
Soutěž dvojspřeží PONY – CAN 3*
Drezurní úloha: 3*B HP2 (původně FEI č.11)
Maraton: úsek A libovolný chod – 4 000m – 8000m, rychlost 11 km/h
úsek B libovolný chod – 4000m-9000m, rychlost 13 km/h
- 5-7 překážek
Parkur: 20 překážek, rychlost 250 m/min. stopa kol + 20cm
Soutěž jednospřeží – CAN 3*

Drezurní úloha Test CAI2* HP1
Maraton: úsek A libovolný chod – 4 000m – 8000m, rychlost 12 km/h
úsek B libovolný chod – 4000m-9000m, rychlost 14 km/h
- 5 -7 překážek
Parkur: 20 překážek, rychlost 250 m/min. stopa kol + 20cm
Soutěž dvojspřeží – CAN 3*
Drezurní úloha: 3*B HP2 (původně FEI č.11)
Maraton: úsek A libovolný chod – 4 000m – 8000m, rychlost 12 km/h
úsek B libovolný chod – 4000m-9000m, rychlost 14 km/h
- 5 – 7 překážek
Parkur: 20 překážek, rychlost 250 m/min. stopa kol + 20cm
Soutěž čtyřspřeží – CAN 3*
Drezurní úloha: 3*B HP4 (původně FEI č.11)
Maraton: úsek A libovolný chod – 4 000m – 8000m, rychlost 12 km/h
úsek B libovolný chod – 4000m-9000m, rychlost 14 km/h
- 5 -7 překážek
Parkur: 20 překážek, rychlost 240 m/min. stopa kol + 30cm
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Soutěž jednospřeží – Hobby, otevřená (soutěž proběhne v případě 5 startujících)

Drezurní úloha Test CAI2* HP1
Maraton: úsek A libovolný chod – 3 000m – 6000m, rychlost 12 km/h
úsek B libovolný chod – 2500m-5000m, rychlost 14 km/h
- 4 překážky
Parkur: 20 překážek, rychlost 240 m/min. stopa kol + 20cm
Soutěž je otevřená pro začínající jezdce i pro začínající koně startující
prvním rokem, jezdci mohou startovat s pony jednospřeží a
jednospřeží s velkým koněm. Celý závod se pojede v maratonovém
kočáru a jsou povoleny nafukovací kola. Dále soutěž podléhá
pravidlům ČJF.
4. STARTOVNÉ A CENY
Soutěž č.1 jednospřeží Mladí koně
Soutěž č.2 dvojspřeží PONY
Soutěž č.3 jednospřeží
Soutěž č.4 dvojspřeží
Soutěž č.5 čtyřspřeží
Soutěž č.6 jednospřeží – Hobby otevřená

300 Kč
600 Kč
600 Kč
800 Kč
1 000 Kč
300 Kč

Startovné bude uhrazeno na místě v české měně CZK.
Finanční ceny:
Soutěž č.1: 3 000,-Kč (1 400,1 000,600)
Soutěž č.2: 3 000,-Kč (1 400,1 000,600)
Soutěž č.3: 15 000,-Kč (5 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Soutěž č.4: 15 000,-Kč (5 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Soutěž č.5: 15 000,-Kč (5 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Soutěž č.6: Věcné ceny a floty
Čestné floty za umístění dle PJS č.126,127
Finanční odměny za mistrovství jihomoravské oblasti budou uveřejněny na oblastním webu.
Finanční odměny za mistrovství severomoravské oblasti budou zveřejněny na oblastním webu.
Finanční odměny za mistrovství zlínské oblasti budou zveřejněny na oblastním webu.
5. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem
závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
5.1.5. Sázky nejsou povoleny
5.1.6. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu
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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:
a) Kůň byl vakcinován podle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti
influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu,
b) Kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii;
vyšetření nesmí být starší 12 měsíců,
c) Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle
vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění
nebo kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku
výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů.
Zahraniční účastníci ze členských zemí EU, mají povinnost mít vystavené veterinární osvědčení
(TRACES) konkrétně vzor 2009/156 All Registrovaní koňovití.
5.2.2 Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní pro letošní
rok, veterinární přejímka probíhá před vyložením koní, během prezentace jezdců.
5.2.3. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – zástupce pořadatele - a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.4. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro případnou
kontrolu SVS.
5.3 Podmínky účasti a 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 / ukázky (tedy i za případné
úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče.
6.2. Úhrady a platby
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel
6.3. 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!
6.4.
Ustájení pořadatel zajišťuje přes JIS. Cena za ustájení bez napáječky a žlabu, včetně podestýlky
(sláma), vody a bez sena – 2 200 Kč/box (čtvrtek – neděle), v případě dřívějších příjezdů 500
Kč/den/box. Seno – po telefonické dohodě.
Elektrická přípojka je v ceně boxu.
Na úhradu startovného a ustájení bude každému účastníkovi vystavena faktura. Nejzazší termín
pro úhradu faktury je 23.7.2021.
6.5.
Ubytování
Zajišťuje si každý účastník závodů sám v nejbližším okolí.
6.6. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2. tohoto rozpisu, zdarma
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Stravování – zajištěno v areálu závodiště proti úhradě
Parkování vozidel – dle pokynů pořadatele ve vyhrazených prostorech v areálu ZHT
Předložení negativního testu na Covid-19 (dle aktuálního nařízení vlády)
7. Partneři závodů
8. Změna v rozpisu
Změny v rozpisu byly zveřejněny 1.7.2021
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9. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval

Rozpis za OV ČJF schválil

Michal Žák

dne 2.7.2021 MUDr.Pavel Lexa
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