TJ Krakonoš Trutnov – subjekt ČJF (MR0012)

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
21.8.2021

Tato sportovní akce je financována za přispění Královéhradeckého kraje

Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org
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
210822R1
Srpnové závody a 3. ročník Memoriálu Františka Ventury
TJ Krakonoš Trutnov MR0012
21.8.2021
jezdecký areál ve Svobodě n/Úpou

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:

Antonín Poláček
Mgr. Svatava Juhaszová, jsvatava@seznam.cz, 603370574
Mgr. Svatava Juhaszová, jsvatava@seznam.cz, 603370574
Václav Bohdaský F0906
Mgr. Svatava Juhászová F1145
Jaromír Pour F0401

Alek Pejos F0281
Ila Hrdličková
Bc. Jakub Novotný
Adéla Juhászová
Zajistí pořadatel
Zajistí pořadatel
Pořadatel nezajišťuje

80 x 50 m TOP povrch s podložkami OTTO – písek s geotextílií
60 x 40 m písek s geotextílií
Opracoviště otevřeno od 9 hod do 18 hod

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek je do 19.8.2021 (čtvrtek) 23:59.
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2.2. Přihlášky
Dle VP N7, odst. 4 je možné se na závody hlásit výhradně přes JIS: http://www.jezdectvi.org
s výjimkou zahraničních jezdců startujících na jejich národní licenci, kteří se mohou hlásit na
kontaktní osobu.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počty přijatých přihlášek.
2.3. Prezentace
V kanceláři závodů od 8:30 hod pro soutěž č.1
2.4. Technická porada
Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci.
2.5. Start soutěží (zkoušek)
Soutěž č. 1 v 10:00, všechny další soutěže návazně po sobě.
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených.
2.6. Sekretariát závodů
Na věži rozhodčích 22.8.2020 od 8:30 hod.
2.7. Další důležité informace
Celý průběh závodů se bude řídit dle vydaných nařízeních vlády ČR. Je nutné dodržovat veškerá
nařízená opatření. Počet přítomných osob může být omezen.
3. Přehled jednotlivých kol soutěží
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Soutěž č. 1 – Skoková soutěž stupně „ZZ“
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS stupnice A čl. 298.2.1. na limitovaný čas.
Startovné 300,- Kč.
Věcné ceny pro 1. - 5. místo v hodnotě 2000,-Kč, floty dle PJS.
Soutěž č. 2 – Skoková soutěž stupně „Z“ Cena města Trutnov
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS čl. 298.2.4. návazné rozeskakování.
Startovné 300,- Kč.
Věcné ceny pro 1. - 5. místo v hodnotě 3000,-Kč, floty dle PJS.

Soutěž č. 3 – Skoková soutěž stupně „ZL“ Cena města Svoboda nad Úpou
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.1. na čas bez rozeskakování.
Startovné 300,- Kč.
Finanční ceny pro 1. - 5. místo v hodnotě 4000,-Kč (1300, 1000, 800, 500, 400), floty dle PJS.
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Soutěž č. 4A– Skoková soutěž stupně „L**“ Memoriál Františka Ventury
Soutěž je přístupná pro jezdce od 16 do 25 let.
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním na čas.
Startovné 400,- Kč.
Finanční ceny pro 1. - 5. místo v hodnotě 10000,-Kč (3400, 2700, 1900, 1200, 800), floty dle PJS.
Soutěž č. 4B– Skoková soutěž stupně „L**“ Cena Královéhradeckého kraje
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním na čas.
Startovné 400,- Kč.
Věcné ceny pro 1. - 5. místo v hodnotě 3000,-Kč, floty dle PJS.
Soutěž č. 5 – Skoková soutěž stupně „S**“ Cena Czech Equestrian Teamu
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním na čas.
Startovné 450,- Kč.
Finanční ceny pro 1. - 5. místo v hodnotě 5000,-Kč (1500, 1200,1000, 800, 500), floty dle PJS.
5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. 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.
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
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Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život
jezdců v kolbišti a opracovišti !
6.3. Ustájení
7. Ustájení pořadatel zajišťuje v omezeném počtu na základě závazné objednávky do 18.8.2021.
Ustájení zajišťuje pí Novotná po telefonické domluvě na tel.č.: 773338612. Cena ustájení je 500 Kč
za 1 koně a každý započatý den splatná předem do 20.8.2021 na č.bú: 0-1865312083/0800. Do
poznámky uveďte jméno jezdce a jméno koně. V ceně ustájení je podestýlka. Krmivo pořadatel
nezajišťuje.
7.1. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – nezajištěna
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – na místech k tomu určené, jinak dle nařízení pořadatele.
8. Partneři závodů
9. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Ing. Alexandra Novotná

Rozpis za OV ČJF schválil: 22.7.2021 Ila Hrdličková

