MF0025

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
25.8.2017 – 27.8.2017

„XI. GRAND PRIX MĚSTA Hradec Králové“
--------

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.
1.1.6.
1.1.7.

Datum závodů:
Místo konání:
Omezující kritéria:

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

CSN - C / CSN - Hobby
170825F1
GRAND PRIX města Hradec Králové
Hradecký jezdecký klub z.s. MF 0025,
Hradečnice 995, Hradec Králové, 500 09
25. - 27. srpna 2017
Uzavřený areál Hradeckého jezdeckého klubu
V hobby soutěžích jezdci musí být členy ČJF a koně musí
mít v průkazu vylepen QR kód z JIS

Ing. Vladimír Pejřil, 603 481 109
Petr Pejřil, 603 481 109, E-mail: hjk@hjk.cz
Petr Pejřil, 603 481 109, E-mail: hjk@hjk.cz
Václav Novotný ml. (F0251)
Ing. Vladimír Zvěřina (F2720)
Danuše Balážová (F0596)
Robert Smékal (G0074), Pavel Vachutka (H0374)
Jiří Káva (F0013)
Vladislav Hroneš
Kateřina Jarošová
MUDr. Tomáš Hroch (603 481 109)
MVDr. Jiří Dokulil (603 481 109)
Michal Mašinda (603 481 109)

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
90x90m, tráva
1.3.2. Opracoviště:
30x70m, písek / 50x100m, tráva
1.3.3. Opracování:
V soutěžích č.1 a 2, 9 a 10 možné společné opracování v kolbišti
na určených skocích, 15 min. před zahájením soutěže.
2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek je do 22.8.2017 20:00
Uzávěrka rezervace boxů je do 21.8.2017 20:00
Informace o rezervaci boxů v článku 6.3. tohoto rozpisu.
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2.2. Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://www.jezdectvi.org
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)

2.3. Prezentace
25.8. na věži rozhodčích od 10:00 do 11:00 - pro soutěže č.1 a 2
25.8. na věži rozhodčích nebo telefonicky od 10:00 do 12:00 - pro soutěže č.3 a 4
25.8. na věži rozhodčích nebo telefonicky od 18:00 do 19:00 - pro soutěže č.5, 6, 7 a 8
26.8. na věži rozhodčích nebo telefonicky od 18:00 do 19:00 - pro soutěže č.9,10,11 a 12
2.4. Technická porada
Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci.
2.5. Start soutěží (zkoušek)
25.8.2017 (pátek)
Soutěž č.1 – 12:00 hod. - všechny další soutěže návazně po sobě.
26.8.2017 (sobota)
Soutěž č.5 – 10:00 hod. - všechny další soutěže návazně po sobě.
27.8.2017 (neděle)
Soutěž č.9 – 10:00 hod. - všechny další soutěže návazně po sobě.
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených.

2.6. Sekretariát závodů
Sekretariát pracuje na věži rozhodčích od 09:00 do 19:00
2.7. Další důležité informace
3. Přehled jednotlivých kol soutěží
Nejsou vícekolové soutěže.
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
4.1. Soutěž č.1 „HOBBY “ - dvoufázové skákání 80 – 90 cm
Rozhodování: Dle PJS tab.“A“ čl. 274.5.2 – soutěžící se umístí podle trestných bodů a času
ve druhé fázi a je-li to třeba podle trestných bodů v prvé fázi .
Zápisné: 250,00 Kč
Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1250,-Kč, pro prvních 5 umístěných.
4.2. Soutěž č.2 „HOBBY “ - dvoufázové skákání 90 – 100 cm
Rozhodování: Dle PJS tab.“A“ čl. 274.5.2 – soutěžící se umístí podle trestných bodů a času
ve druhé fázi a je-li to třeba podle trestných bodů v prvé fázi .
Zápisné: 250,00 Kč
Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1250,-Kč, pro prvních 5 umístěných.

S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

MF0025

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
25.8.2017 – 27.8.2017

„XI. GRAND PRIX MĚSTA Hradec Králové“
--------

4.3. Soutěž č.3 Otevřená soutěž.
Rozhodování:
Zápisné:
Ceny:

"Soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm"

4.4. Soutěž č.4 Otevřená soutěž.
Rozhodování:
Zápisné:
Ceny:

"Soutěž se stupňovanou obtížností do 120 cm."

Dle PJS tab.“A“ čl. 269 – na čas, bez rozeskakování.
250,00 Kč
Věcné ceny v hodnotě 1250,-Kč, pro prvních 5 umístěných.

Dle PJS tab.“A“ čl. 269 – na čas, bez rozeskakování.
250,00 Kč
Věcné ceny v hodnotě 1250,-Kč, pro prvních 5 umístěných.

4.5. Soutěž č.5 "Dvoufázové skákání 100 – 110 cm"
Otevřená soutěž.
Rozhodování: Dle PJS tab.“A“ čl. 274.5.2 – soutěžící se umístí podle trestných bodů a času
ve druhé fázi a je-li to třeba podle trestných bodů v prvé fázi .
Zápisné: 300,00 Kč
Ceny: Finanční ceny v hodnotě 2.500,-Kč (1200/800/500), věcné ceny v hodnotě
1000,-Kč pro první 3 umístěné.
4.6. Soutěž č.6 "Dvoufázové skákání 110 – 120 cm"
Otevřená soutěž.
Rozhodování: Dle PJS tab.“A“ čl. 274.5.2 – soutěžící se umístí podle trestných bodů a času
ve druhé fázi a je-li to třeba podle trestných bodů v prvé fázi .
Zápisné: 300,00 Kč
Ceny: Finanční ceny v hodnotě 3.500,- Kč (1100/800/700/500/400), věcné ceny v
hodnotě 1000,-Kč pro první 3 umístěné.
4.7. Soutěž č.7 Parkur stupně „L**“
Otevřená soutěž.
Rozhodování: Dle PJS tab.“A“ čl. 298.2.4 – soutěž s návazným rozeskakováním, základní
parkur NE na čas, rozeskakování na čas.
Zápisné: 300,00 Kč
Ceny: Finanční ceny v hodnotě 4.000,-Kč (1200/1000/800/600/400), věcné ceny v
hodnotě 1000,-Kč pro první 3 umístěné.

4.8. Soutěž č.8 „Cena Jezdecké potřeby Vachutka - Parkur stupně „S*“
Otevřená soutěž.
Rozhodování: Dle PJS tab.“A“ čl. 298.2.4 – soutěž s návazným rozeskakováním, základní
parkur NE na čas, rozeskakování na čas
Zápisné: 300,00 Kč
Ceny: Finanční ceny v hodnotě 7.000,-Kč (2300/2000/1500/800/400), věcné ceny v
hodnotě 1000,-Kč pro první 3 umístěné.
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4.9. Soutěž č.9 „HOBBY “ - dvoufázové skákání 90 – 100 cm
Rozhodování: Dle PJS tab.“A“ čl. 274.5.2 – soutěžící se umístí podle trestných bodů a času
ve druhé fázi a je-li to třeba podle trestných bodů v prvé fázi .
Zápisné: 250,00 Kč
Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1250,-Kč, pro prvních 5 umístěných, floty dle PJS.
4. 10. Soutěž č. 10 - „HOBBY “ - dvoufázové skákání 100 – 110 cm
Rozhodování: PJS tab.“A“ čl. 274.5.2 – soutěžící se umístí podle trestných bodů a času ve
druhé fázi a je-li to třeba podle trestných bodů v prvé fázi .
Zápisné: 250,00 Kč
Ceny: Věcné ceny v hodnotě 1250,-Kč, pro prvních 5 umístěných.
4. 11. Soutěž č. 11 Otevřená soutěž.
Rozhodování:
Zápisné:
Ceny:

„Cena I.CA “ - soutěž se stupňovanou obtížností do 130 cm
Dle PJS tab.“A“ čl. 269 – na čas, bez rozeskakování.
300,00 Kč
Finanční ceny v hodnotě 5.000,-Kč (1600/1300/1100/500/500), věcné ceny v
hodnotě 1000,-Kč pro první 3 umístěné.

4. 12. Soutěž č. 12 - „GRAND PRIX Hradec Králové“ – parkur stupně „S**“
Otevřená soutěž.
Rozhodování: Dle PJS tab.“A“ čl. 276.2.N. – jednokolová soutěž s finále. Počet dvojic
postupujících do finále bude určen po prezentaci.
Hlavní rozhodčí může upravit startovní pořadí ve finále tak, aby jezdci
startující na dvou koních měli dostatek času na přípravu druhého koně.
Zápisné: 400,00 Kč
Ceny: Finanční ceny v hodnotě 15.000,-Kč (5000/4000/3000/2000/1000), věcné v
hodnotě 1 500,-Kč pro prvních 5 umístěných.
„Cena Primátora města Hradec Králové“
Pro děti, juniory a mladé jezdce, účastnící se nedělních soutěží (11 a 12)
Rozhodování: Dvojici (jezdec/kůň) vybere zástupce města HK se sborem rozhodčích a
ředitelem závodů, podle celkového projevu a výsledků v nedělních soutěžích.
Zápisné: bez zápisného – podmínkou je registrace do startu první nedělní soutěže.
Ceny: Finanční cena 1.000,-Kč a věcná 1.000,-Kč pro nejúspěšnějšího v každé
kategorii.
5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly 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.
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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 rok
2017.
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 koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
5.3. Podmínky účasti, kvalifikace
Bez omezení.
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
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
život jezdců v kolbišti a opracovišti !
6.3. Ustájení
Boxové ustájení v omezeném počtu (16 boxů) od 25.8. do 27.8., cena ustájení 1.500,-Kč za box
včetně steliva (sláma) a krmiva (seno).
Objednávky boxů přes Online přihláškový systém ČJF. Uzávěrka 21.8.2017 20:00 hod.
Platba za objednané ustájení (1.500,-Kč) musí být připsána na účet pořadatele nejpozději dne
21.8.2017. Objednávky boxů bez provedené úhrady nebo po termínu 21.8.2017 nebudou
akceptovány!
Storno zaplacené objednávky boxů je možné do 21.8.2017 do 20:00.
Po tomto termínu nebude poplatek za ustájení vrácen.
Banka :
Česká spořitelna, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080171399
Kód banky: 0800
Do zprávy pro příjemce uveďte číslo licence přihlašujícího subjektu a počet hrazených boxů –
„MF9999 – 3x“, nebo jméno koně (v případě požadavku na jeden box).
6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
Elektrické přípojky 230V v ceně zápisného.
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6.5. Ostatní služby
Lékařská služba
Veterinární služba
Podkovářská služba
Občerstvení
Parkování vozidel

uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
zajištěna proti úhradě
zajištěna proti úhradě
zajištěno v areálu závodiště po celý den
zpevněné plochy v areálu Hradeckého jezdeckého klubu

7. Partneři závodů
Statutární město Hradec Králové
I.CA, a.s.
Jezdecké potřeby Vachutka
Česká unie sportu
8. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Vladislav Hroneš

Rozpis za OV VčO schválil dne: 11. 7. 2017 J. Hupka

S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

