Paint Western Riding Club, pobočný spolek (MH0122)

Mistrovství České republiky v reiningu
10. – 11. 9. 2022
Přihláška na závody: www.jezdectvi.org/zavody

Další info: www.smartranch.cz

1. Základní ustanovení
1.1. Základní informace
Kategorie závodů:
Číslo závodů ČJF:
Název závodů:
Pořadatel:
Datum závodů:
Místo konání:
Omezující kritéria:

CRN-MČR
220910H1
MČR Reining Kozlovice
Paint Western Riding Club, pobočný spolek
10. – 11. 9. 2022
Smart ranch – Kozlovice 928, 739 47
Dle STP ČJF pro rok 2022

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

Libor Michna
Mgr. Simona Dybalíková (shows.smartranch@gmail.com)
Ing. Klára Šalková (sk.smartranch@gmail.com)
Hynek Fister (G2245)
MUDr. Katarína Starovecká (Slovensko)
Jarmila Jablonská (H0052)
Čestmír Žyla
Bc. Brenda Lesniczáková (H3592)
Fakultní nemocnice Ostrava
MVDr. Ivo Šturm
Antonín Solanský

1.3. Technické parametry:
Kolbiště:

hala – 60 x 30 m

Opracoviště:

hala – 40 x 20 m

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka přihlášek:
Přihlášky a kvalifikace musí být oblastnímu sekretáři doručeny do
Uzávěrka přihlášek pro zadání sekretáři do JIS:

4. 9. 2022 23:00
5. 9. 2022 23:00

2.2. Přihlášky:
Jmenovité přihlášky do Mistrovských soutěží s uvedením licencí jezdců, koní, subjektů a tříd, v
nichž chce/může (dle STP 2022 – www.cjf.cz/zavody/kvalifikace-a-stp) dvojice startovat, zasílejte
oblastnímu sekretáři své mateřské oblasti. Později zaslané přihlášky nebudou zpracovány a
zadány do JIS
Přihlášky a kvalifikace pro MČR kontroluje, potvrzuje a odpovídá za správnost sekretář vysílající
oblasti ČJF případně určený zástupce oblasti, který odpovídá za správnost splněných kvalifikací a
zadává do JIS. Zadání přihlášky do JIS plně nahrazuje písemné potvrzení kvalifikace. Součástí
přihlášky musí být jméno vedoucího ekipy, ten je pro celý závod MČR osobou pověřenou k
jednání jménem oblastních soutěžících. Stav kvalifikací je k nahlédnutí na
www.cjf.cz/discipliny/reining/aktuality
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2.3. Veterinární prohlídka
dle platných veterinárních pravidel, povinná pro všechny koně: pátek 9. 9. 2022 v 17:00
2.4. Prezentace:

9. 9. 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

2.5. Start soutěží (zkoušek):

v 8 hodin

Sekretariát závodů: po dobu konání soutěží

2.6. Další důležité informace:
→ harmonogram a další informace naleznete na www.smartranch.cz
→ v pátek 9. 9. 2022 v 19.30 v hale proběhne losování pořadí startujících
→ 1. kolo se jede jako soutěž družstev a zároveň jako 1. kolo MČR jednotlivců
→ do 2. kola jednotlivců postupují dvojice s nenulovým skóre (viz STP pro rok 2022)
→ 2. kolo se pojede v obráceném pořadí vzestupně, dle dosažených výsledků z 1. kola
→ 45 min po ukončení závodů proběhne slavnostní nástup všech účastníků, dekorování,
vyhlášení Mistrů a Vicemistrů ČR v reiningu ČJF pro rok 2022 v jednotlivých kategoriích
Všechny mistrovské soutěže jsou pořádány za finanční podpory
Národní sportovní agentury

3. Přehled jednotlivých soutěží
3.1. Mistrovství ČR 2022 v reiningu mládeže
Soutěž je určená pro koně od 4 let a jezdce do 18 let vč., kteří splnili kvalifikační podmínky na
MČR 2022. Soutěž je dvoukolová a součet bodů z obou kol určuje konečné pořadí.
→ I. kolo – úloha # 5
→ II. kolo – úloha # 3

3.2. Mistrovství ČR 2022 v reiningu junior
Soutěž je určená pro koně 4-5 leté a jezdce všech věkových kategorií, kteří splnili kvalifikační
podmínky na MČR 2022. Soutěž je dvoukolová a součet bodů z obou kol určuje konečné pořadí.
→ I. kolo – úloha # 5
→ II. kolo – úloha # 12

3.3. Mistrovství ČR 2022 v reiningu amatér
Soutěž je určená pro koně všech věkových kategorií a všechny jezdce, kteří jsou oprávnění
startovat ve třídě amatér dle pravidel ČJF, kteří splnili kvalifikační podmínky na MČR 2022.
Soutěž je dvoukolová a součet bodů z obou kol určuje konečné pořadí.
→ I. kolo – úloha # 5
→ II. kolo – úloha # 10

3.4. Mistrovství ČR 2022 v reiningu senior
Soutěž je určená pro koně 6 leté a starší a jezdce všech věkových kategorií, kteří splnili
kvalifikační podmínky na MČR 2022. Soutěž je dvoukolová a součet bodů z obou kol
určuje konečné pořadí.
→ I. kolo – úloha
→ II. kolo – úloha

#5
#9

Dle STP: Kvalifikaci lze plnit od 1. 1. 2022 do uzávěrky přihlášek MČR 2022. Kvalifikaci lze plnit na
zahraničních nebo domácích mezinárodních závodech označených CRI.
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3.5. Mistrovství ČR 2022 družstev v reiningu
Jednokolová soutěž, 3 nejlepší výsledky se započítávají a jejich konečný součet určuje pořadí.
Členové družstva musí být členy Oblasti ČJF, kterou reprezentují. Družstvo musí mít 3-4 členy, z
nichž musí 1 člen soutěžit v kategorii mládež a 1 člen v kategorii amatér nebo min. 2 členové
soutěží v kategorii mládež nebo min. 2 členové soutěží v kategorii amatér. Každou oblast může
reprezentovat neomezený počet družstev.

4. Účastnický poplatek a finanční ceny:
Účastnický poplatek:

1 000,- Kč/dvojice/soutěž
200,- Kč kancelářský poplatek/přihláška
500,- Kč/dvojice, která se účastní soutěže družstev

Finanční ceny

poskytnuté:
ČJF

Mládež:
Junior:
Senior:
Amatér:
Družstva:

1. místo
1 500 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč

2. místo
1 000 Kč
1 300 Kč
1 300 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč

pořadatelem
3. místo
500 Kč
700 Kč
700 Kč
500 Kč
1 000 Kč

1. místo
3 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč

2. místo
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč

3. místo
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč

Věcné ceny v hodnotě 20 000,- Kč dle předávacího protokolu doloženého pořadatelem.

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy:
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

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

5.2. Veterinární předpisy:
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.

Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného
výrobcem vakcíny a musí být v imunitě – poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní
před konáním akce
Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem –
vyšetření nesmí být starší 12 měsíců
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 – vyšetření nesmí být starší 10 dnů
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

Paint Western Riding Club, pobočný spolek (MH0122)

Mistrovství České republiky v reiningu
10. – 11. 9. 2022
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. Odpovědnost účastníků:
Účastníci, kteří se akce účastní, se zavazují k dodržování všech platných vládních omezení v souvislosti s
pandemií COVID-19, jakožto všech ostatních platných zákonů a předpisů souvisejících a jsou povinni se
těmto nařízením přizpůsobit.

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 od 8. do 11. 9. 2022:
Box s napáječkou
Box bez napáječky
Sedlovna

2 400,- Kč
2 100,- Kč
1 200,- Kč

(+ 700,- Kč / každý další den)
(+ 600,- Kč / každý další den)

Ustájení je nutné rezervovat do 5. 9. 2022 u Ing. Kláry Šalkové na shows.smartranch@gmail.com
Při pozdním přihlášení není možné ustájení zaručit. Ustájení zahrnuje, seno, podestýlku a vodu.
Nádoby na jádro, popř. na vodu je nutné vzít s sebou.

6.5. Ubytování, parkování obytných vozů:
Penzion Na Mlýně
Penzion U Fandy
Penzion IBEX
Hukvaldský dvůr

www.namlyne.cz
www.u-fandy.cz
www.penzion-ibex.cz
www.dvurhukvaldy.cz

Hotel Bartoš
Hotel Hukvaldy
Penzion Letohrádek
Chaty v Beskydech

www.hotel-bartos.cz
www.hotelhukvaldy.cz
www.relaxvpodhuri.cz
www.chatyvbeskydech.cz

Požadavek na elektrickou přípojku pošlete e-mailem na shows.smartranch@gmail.com alespoň 2 dny
předem. Cena za parkování obytného vozu (vč. připojení) je 700,- Kč / den.

6.6. Ostatní služby:
Lékařská služba
Veterinární služba
Podkovářská služba
Občerstvení
Parkování vozidel

– zajištěna, uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
– zajištěna proti úhradě, uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu
– zajištěna proti úhradě, uvedena v bodě 1.2 tohoto rozpisu
– zajištěno v areálu závodiště po celý den
– na zpevněných plochách areálu

7. Schvalovací doložka
Rozpis zpracovala: Ing. Klára Šalková

Rozpis za VV ČJF schválil:

