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Přihláška na závod
dy: http://w
www.jezdectvi.org
1.. Základní ustanovení.
1.1. Zákla
adní informaace
1.1.1. Kateggorie závod
dů:
1.1.2. Číslo závodů ČJFF:
1.1.3. Náze
ev závodů:
1.1.4. Pořad
datel:
1.1.5. Spolu
upoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů:
1.1.7. Místo
o konání:

CSN
N - skokové závody - YH
H
1700412H1
Krittéria mladýcch koní - sko
oky
JK D
Dvůr Nové Zámky
Z
Dvůůr Nové Zám
mky
Střeeda 12. 4. 2017
Novvé Zámky 3,, Mladeč 78
84 01

1.2. Funkccionáři závo
odů:

Řed
ditel závodů
ů:
Sekkretář závod
dů:
Kon
ntaktní osoba:
Hlaavní rozhodčí:
Sbo
or rozhodčícch:

Andrea D
Dostálová, tel.. 727 901 407, jkdvurnovezzamky@seznam.cz
Šárka Duudová
7 901 407, jkdvvurnovezamkky@seznam.czz
Lucie Duddová, tel. 727
Jaroslav JJindra H0012
Hübneroová Andrea F1159, Simona Heidenreichov
H
vá H0362, Ma
arta Novákováá H0070

Kom
misař KMK::
Stavitel parkurů:
Kom
misař na op
pracovišti:
Hlaasatel:
Zprracovatel výýsledků:
Lékkařská služb
ba:
Vetterinární do
ozor:

Vladimír Hruška H0045
Jan Kopišš H0138
určí hlavnní rozhodčí
Lucie Duddová
Lucie Duddová
Richard B
Baťa, tel. 737 617 212
MVDr. Jittka Vokřálováá, tel. 602 319
9 012

1.3. Techn
nické param
metry
1.3.1. Ko
olbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Opracování:

písek + geootextilie Hipossafe 75x55 m
venkovní - bílý křemičitýý písek + geotextilie Hiposa fe 70x45 m
k
hala 100
0x37m
při nepříznnivém počasí krytá
možné od úterý 11. 4. 2017 8,00 hod do ukončení závodů

2.. Přihláškyy a časový rozvrh
2.1. Uzávě
ěrka neděle
e 9. 4. 2017
7
2.2. Přihlá
ášky
Dle PJJS přes Online přihláškkový systém
m ČJF: http:://www.jezzdectvi.org
s výjim
mkou cizinců sttartujících na jejich národn í licenci na em
mail: jkdvurno
ovezamky@seeznam.cz
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2.3. Preze
entace:
Středaa 12. 4. 2017 8.00
8 - 9.00 ho
od. Volejte, jenn když máte změnu tel. 72
27 901 407 možno i den předem 18 - 20
2
hod. P
Poslední změny v přihláškácch možné do úúterý 20,00 ho
od. Každá dalšší změna je zppoplatněna 10
00 Kč.
ďte
Prosíme sttartující, aby všechny nezzbytně nutné změny ve sttartovních lisstinách prová děli dostateččně včas. Buď
ohleduplníí k ostatním sttartujícím, s pozdními změnnami musíme změnit každo
ou startovní lisstinu.
2.4. Techn
nická porad
da se nekoná,, veškeré inforrmace budou dostupné při prezentaci
2.5. Start - 10.00 hod. zahajovací trrénink pro KM
MK 4 letých klisen, následně
ě ostatní soutěěže.
2.6. Sekre
etariát závo
odů otevřen v den závodů ood 8:30 hod do
d ukončení zá
ávodů

3.. Soutěže, sstartovné a ceny
Sttředa 12. 4. 22017
1. Parkur st. „Z““ - KMK pro 4lleté klisny
2. Parkur st. „Z““ - KMK pro 4lleté hřebce a valachy
5
klisny
3. Parkur st. „ZLL“ - KMK pro 5leté
5
hřebce a valachy
4. Parkur st. „L**“ - KMK pro 5leté
o 6leté klisny
5. Parkur st. „L***“ - KMK pro
o 6leté hřebce
e a valachy
6. Parkur st. „L***“ - KMK pro
ozhodování vššech soutěží dle
d PJS čl. 298..1.3. a zásad ppro soutěže KMK 2017
Ro
Přřed každou kvvalifikační kateegorií je vypsá
án 90ti sekunddový zahajovaací trénink dle NÚ k čl. 202 sskokových pra
avidel .
Sttartovné: 400,,- Kč za přihláššeného koně.
Ce
eny: Floty dlee PJS. Chovaatelské příspě
ěvky za vítěz ství a umístě
ění v soutěžíích KMK vypllácí Svaz cho
ovatelů českéého
te
eplokrevníka (uznané chovaatelské sdruže
ení) - viz Zásaddy pro soutěže
e Kritérium mladých koní v roce 2017

ní
4.. Technická ustanoven
Předpisy
Závody se řřídí platnými Pravidly
P
jezde
eckého sportuu (PJS), Všeobe
ecnými pravid
dly ČJF (VP), Veeterinárními pravidly,
p
STP a
tímto rozpiisem závodů. Zásady pro so
outěže Kritériuum mladých koní
k v roce 2017.
Účastníci b
budou dekorovvání dle VP čl. 126
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
1
uladu s VP a PJS.
P
Námitky a stížnosti v sou
ou povoleny.
Sázky nejso

Veterinární předpisyy
Před vyložeením koní je nutno
n
odevzda
at příslušné veeterinární dokklady (průkazy
y koní), které musí obsahovvat doklady
platné pro přesun koní dle
d veterinárních směrnic ppro příslušný rok.
ovinni se řídit pokyny určenného pracovnííka – pořadate
ele a to včetněě vyložení kon
ní do příchodu
u
Účastníci závodů jsou po
veterinárníího lékaře.
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu
u koní provedee veterinární lékař
l
závodů při
p příjezdu.

6.. Obecné in
nformace
Odpověd
dnost pořadatele
Pořadatel neručí za úraazy jezdců a koní,
k
jakožto ani za nehod
dy, onemocnění, ztráty přeedmětů a jejicch poškození. Za
oně) účastnit se
s příslušné sooutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VVP odst. 118 plně odpověd
dný
způsobilosst (jezdce i ko
přihlašovaatel. Veškeré náklady
n
spojené s účastí naa závodech hraadí vysílací slo
ožka / přihlašoovatel.

Informace pro majiitele psů
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Psy je povvoleno vodit v areálu pouze na vodítku.. Volným pobíháním psů ohrožujete zdrraví a život jezdců v kolbištti a
opracovištti!
Ustájeníí turnajové boxy
b
v obloukové hale za úúhradu 500+2
200Kč/den, 700+200Kč/2d ny, 900+200K
Kč/3dny, v ceeně
stelivo - sláma, seno, (2
200 Kč bude vrráceno v přípaadě kompletn
ně vyčištěného
o boxu při odjjezdu)
Ubytováání informacee na www.dvuurnovezamky. cz , nebo nabíídka v Litovli a Mladči na w
www.litovel.eu
u
Elektrickké přípojky možné za úhrradu 200 Kč/dden

Ostatní sslužby
Lékařsská služba –uvvedena v bodě
ě 1.2 (Funkcioonáři závodů) tohoto rozpissu
Veterinární služba – zajištěna pro
oti úhradě
Občersstvení – zajišttěno v areálu závodiště po ccelý den
Parkovvání vozidel – zpevněné plo
ochy areálu
u
účastník povolení k fotografován
ní na akci a k případnému
p
zzveřejnění foto
ografií na stráánkách
Přihlášením na závody uděluje
n
v tisku. FFotografie mu
usí odpovídat zásadám
z
etikyy a dobrým mravům.
společnossti Dvůr Nové Zámky s.r.o. nebo
Prosím nastudujte si ceestu k nám na www.dvurno vezamky.cz.
j průjezdný j en pro osobní auta a vozíky
y do výšky 2,775m !!!
Nejbližší sjjezd Mladeč z dálnice R35 je

7.. Partneři záávodů

Schvalovvací doložkaa

pracoval: Andrea
A
Dosttálová
Rozpis zp

R
Rozpis byl scchválen 22.3.2017 (16//2017)

