Jezdecké centrum Zduchovice,z.s. MB0283
Rozpis jezdeckých závodů ČJF ve spolupráci s ASCHK ČR z.s

Kvalifikační kolo KMK - drezura

Základní informace
Kategorie závodů:
Číslo závodů ČJF:
Název závodů:
Pořadatel:
Datum závodů:
Místo konání:

CDN-C
Kvalifikace KMK v drezuře
Jezdecké centrum Zduchovice,z.s.
21. 7. 2022
Jezdecké centrum Zduchovice

Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Steward:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:

Ing. Ladislav Krulich
Nikola Odstrčilová, (tel.: +420 604 220 575)
Nikola Odstrčilová, (tel.: +420 604 220 575)
Ing. Gabriela Valeriánová
Iva Schützová, Karolína Žižková
Jan Metelka E0109
Jan Matuška
Jan Matuška
Hana Pokorná (Červený kříž Příbram)
MVDr. Anna Pilíková

Technické parametry:
Kolbiště:
Opracoviště:
Opracoviště:
Jezdecká hala:
Jezdecká hala:

110 x 65 m, písek + geotextilie
65 x 35 m, písek + geotextilie
50 x 25 m, písek + geotextilie
66 x 32 m, písek + geotextilie
50 x 22 m, písek + geotextilie

Přihlášky a časový rozvrh:
Přihlášky výhradně přes JIS: http://www.jezdectvi.org
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky, a to i v řádném termínu, především z důvodu omezení počtu
startujících v jednotlivých soutěžích.
Uzávěrka přihlášek:
Uzávěrka boxy:

19.7. 2022 ve 12:00 h.
19.7. 2022 ve 12:00 h.

Poslední změny v přihláškách jsou možné do úterý 19. 7. 2022 do 12 hod.
Změny po tomto termínu již nejsou akceptovatelné.

Podmínky účasti v KMK
Soutěží KMK se mohou zúčastnit koně 4, 5,6 a 7letí dle Zásad KMK pro rok 2022
Ustájení:
Box na 2 dny (přes noc)
Box na jeden den (přes den)

1.500,-Kč
800,-Kč (v případě volné kapacity)

V CENĚ JE 1. NASTLÁNÍ PILINAMI. V PŘÍPADĚ POŽADAVKU NA SLÁMU SE ÚČTUJE POPLATEK 500,-Kč za BOX.
SENO NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ!!!
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Balík sena - 1.500,-Kč velký // 150,-Kč malý
Balík slámy - 750,-Kč // 150,-Kč malý
Balík pilin - 350,-Kč
Prezentace:
Prezentaci provádějte pouze v případě změn oproti přihlášce sekretáři závodů. Prezentaci, která je beze změn,
nevyžadujeme a není potřeba ji telefonicky provádět.
Dle nových pravidel ČJF je dvojice automaticky prezentována dle přihlášky v JIS.
Pokud se přihlášený jezdec bez omluvy nedostaví na start, má pořadatel nárok na úhradu startovného, popř.
sjednaného ustájení v plné výši, a dvojici zůstává informace o vyloučení v kariérách.
Storno podmínky:
-

Odhlášení dvojice po uzávěrce přihlášek do dne předcházejícího závodům – 50 % startovného a ceny za
ustájení

-

Odhlášení dvojice v den závodů – 100 % startovného a ceny za ustájení

-

Vyžádaná změna pořadí startu povolená sborem rozhodčích, jejichž důvod nestanovují pravidla 100,-Kč

Technická porada: Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci.
Start soutěží v 9:00 hodin, dle počtu startujících si pořadatel vyhrazuje změnu času.
Kancelář závodů: Sekretariát závodů je umístěn v kanceláři závodů (pod věží rozhodčích).
Číslo telefonu je 604 220 575, email: zavody@resort-zduchovice.cz
Soutěže:
Soutěže budou probíhat ve čtvrtek 21. 7. 2022, začátek soutěží v 9:00 hodin
Všechny soutěže se jedou zpaměti.
Časový harmonogram může být upraven podle počtu přihlášených jezdců.
Před první soutěží bude obdélník otevřen pro trénink koní startující v první soutěži od 8:00 do 8:30, dále
bude v časovém harmonogramu umožněn další půlhodinový trénink po skončení první soutěže pro
čtyřleté koně startující v druhé soutěži.
Ve středu 20. 7. 2021 možnost tréninku na obdélníku od 16:00 do 19:00.
Veškeré informace a změny sledujte na www.jezdectvi.org
Přehled jednotlivých soutěží
Čtvrtek
č.1:
č.2:
č.3:
č.4.
1.

21.7. 2022
4U/2022 – pro 4leté koně
5U/2022 – pro 5leté koně
6U/2022 – pro 6leté koně
7U/2022 - pro 7leté koně

Soutěže, startovné / zápisné a ceny
1.

Drezurní úloha 4Ú/2022

Soutěž přístupná pro 4leté koně. Úloha se jede zpaměti.
Hodnocení dle čl. 432, N34 DP – 3 rozhodčí z jednoho místa
Startovné: 400 Kč Floty dle PJS
2.

Drezurní úloha 5Ú/2022

Soutěž přístupná pro 5leté koně. Úloha se jede zpaměti.
Hodnocení dle čl. 432, N34 DP – 3 rozhodčí z jednoho místa
Startovné: 400 Kč Floty dle PJS
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3.

Drezurní úloha 6Ú/2022

Soutěž přístupná pro 6leté koně. Úloha se jede zpaměti.
Hodnocení dle čl. 432, N34 DP – 3 rozhodčí z jednoho místa
Startovné: 400 Kč Floty dle PJS
4.

Drezurní úloha 7Ú/2022

Soutěž přístupná pro 7leté koně. Úloha se jede zpaměti.
Hodnocení dle čl. 432, N34 DP – 3 rozhodčí ze dvou míst
Startovné: 400 Kč Floty dle PJS
Pokud bude v době uzávěrky v jednotlivých soutěžích méně než 5 dvojic, dojde ke sloučení kategorie klisen a
hřebců, valachů v rámci jednotlivých ročníků.
Jezdci budou odměněni dle Zásad KMK pro rok 2022.

Technická ustanovení
Předpisy
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
Veterinární předpisy
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. 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.
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 závody hradí vysílací složka /
přihlašovatel.

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! Pokuta za volné pobíhání psů - 1.000,-Kč

a. Ubytování, elektrické přípojky
Připojení kamionu na el.energii - den 500,-Kč / celý závod – 1.500,-Kč
Ubytování: Možnost ubytování přímo v areálu v penzionu Jezerná. www.pensionjezerna.cz, nebo v pensionu U Švarců (cca 300 m od areálu) email: info@konezduchovice.cz, tel: 604 220 575

Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Nikola Odstrčilová
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 2.7.2022

