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Rozpis podzimních drezurních závodů
Klub:
Licence:
Název závodů:
Číslo:

1) Základní údaje:
1.1 Pořadatel:
1.2 Datum konání:
1.3 Místo konání:
1.4 Drezurní obdélník:
1.5 Opracoviště:

JTJ HOLIDAY HORSES CLUB
MC 0123
Podzimní drezurní závody

Koně Vondrov JTJ Holiday Horses Club
Neděle 16.10.2011
Dvůr Vondrov – Hluboká nad Vltavou
písčitý povrch 20 x 60 m
travnaté nebo hala 30 x 60 m

1.6. Funkcionáři závodů:
- ředitel:
Gabriela Kozáková
- tajemník:
Kateřina Procházková
- hlavní rozhodčí:
Ing. Josef Lukeš
- sbor rozhodčích:
Vlasta Kadlecová, MVDr. František Soukal, Eva Lomská, Iveta
Křemenová
- výsledkový servis: Jan Matuška
- hlasatel:
Jan Matuška
- odpovědný pracovník na opracovišti:
Ing. Hana Hricová
2) Technické údaje:
2.1 Předpisy:
Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis, platné drezurní úlohy
2.2 Soutěže:
NEDĚLE 16.10.2011
Soutěž č.1: Drezurní soutěž stupně „Z“ – úloha „DU/2009“
Otevřená soutěž přístupná bez omezení
Soutěž č.2: Drezurní soutěž stupně „L“ – úloha „DD/2009“
Otevřená soutěž přístupná bez omezení
Soutěž č.3: Drezurní soutěž stupně „S“ – úloha „JD/2009“
Otevřená soutěž přístupná bez omezení
Soutěž č.4: Drezurní soutěž stupně „ST“ – úloha „SG/2009“
Otevřená soutěž přístupná bez omezení
Soutěž č. 5: Drezurní soutěž stupně „T“ – úloha „IM-1/2009“
Otevřená soutěž přístupná bez omezení.
Úlohy č. 1 a 2 jsou čtené, ostatní se jezdí zpaměti. Každý soutěžící si zajistí předčitatele
úlohy.
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2.3 Předběžný časový program
Potvrzení startu požadujeme v sobotu 15.10.2010 odpoledne mailem na
klara@interbohemia.cz nebo na tel. č. +420602157612 popř. prezentace v neděli 16.10.2011
od 7,00 - 7,30 hod.
Neděle 16.10.2011: Soutěž č. 1
8,00 hod.
Soutěže č.2,3,4,5,
následně
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu a omezení startujících v závislosti
na počtu došlých přihlášek v souladu s PJS.
3) Všeobecné údaje:
3.1 Informace k průběhu závodů a upřesnění časového programu na tel: +420602157612
nebo +420774645309
3.2 Jmenovité a konečné přihlášky (včetně uvedení čísel licencí klubu, koní a jezdců,
vybraných soutěží a kontaktního telefonu) zasílejte na mailovou adresu:
klara@interbohemia.cz, tel: +420602157612
3.3 Uzávěrka konečných přihlášek: 8.10.2011
3.4 Peněžitá plnění -zápisné :
Soutěž č. 1
300,- Kč
Soutěž č. 2,
350,- Kč
Soutěž č. 3,
400,- Kč
Soutěž č. 4, 5
450,- Kč
3.5. Po přijetí přihlášky bude každému přidělen variabilní symbol pro bezhotovostní platbu
na účet HHC tělovýchovná jednota ČSOB 129563701/0300. Přihláška se stává závaznou
až po zaplacení zápisného, které musí být připsáno na účet nejpozději v pondělí 10.10.2011.
Dodatečné přihlášky po uzávěrce (dvojnásobné peněžité plnění) lze přijmout nejpozději 1
den před konáním závodů, úhrada při prezentaci.

!!! Uzávěrka plateb je do 10.10.2011 !!!
Jezdcům, kteří nebudou mít touto formou uhrazeno zápisné nebude start
povolen.
3.6
3.7
3.8
3.9

Prezentace:
Námitky:
Ubytování:
Ustájení:

3.10. Stelivo,seno:
3.11. Náklady:

v kanceláři závodů
v souladu s Pravidly jezdeckého sportu

pořadatel nezajišťuje

box (v omezeném množství) 500,- Kč / kalendářní den v pevných
boxech
pořadatel zajistí a je zahrnuto v ceně za ustájení
veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající
organizace

4) Veterinární předpisy:
Veterinární předpisy jsou stanoveny Metodickým návodem SVS ČR č. 3/2004 RED 147/04 ze
dne 26.1.2004, kterým se stanoví veterinární podmínky pro přemisťování koní ve znění ke dni
10.1.2005. Pro rok 2011 povinné vyšetření krve IAE HN ne starší 24 měsíců. Před vyložením
koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito pokyny platnými ke dni
16.10.2011. Veterinární přejímka se nekoná.
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5) Poskytované služby:
5.1 Lékařská služba:
5.2 Veterinární služba:
5.3. Podkovářská služba:
5.4 Občerstvení:
6) Ceny:
Otevřené soutěže:
Finanční ceny v Kč.
Soutěž č. 1b
Soutěž č. 2
Soutěž č. 3
Soutěž č. 4
Soutěž č. 5

MS VZS ČČK České Budějovice
MVDr. Emanuel Krejcar – proti úhradě
Martin Fidler – proti úhradě
stánkový prodej v areálu závodiště

Celkem
1100
1700
3000
5000
5000
15800

7) Ostatní údaje:
7.1 Dekorování
7.2 Technická porada:
7.3 Záruky:
7.4 Sankce:
7.5 Sekretariát:

I.
450
500
1200
1500
1500

II.
350
450
900
1200
1200

III.
300
400
500
1000
1000

IV.

V.

350
400
800
800

500
500

Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení soutěže
Nekoná se.
Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné
újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich
koně včetně vybavení.
neúplná přihláška 200,- Kč, změna 200,- Kč
Poplatky budou hrazeny přímo pořadateli.
na věži rozhodčích

7) Schválení rozpisu:
Rozpis schválen OV ČJF dne
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