Jezdecká stáj Rohan Zdice, o. s. – http://rohan.blazek.info

Rozpis jezdeckých hobby závodů 2013

a Kvalifikačních kol Středočeské parkurové hobby tour 2013

I. Základní ustanovení
1. Základní informace

Pořadatel:
Jezdecká stáj Rohan Zdice, o.s. (MB0376)
Datum:
4. 5. 2013 a 24.8.2013
Místo konání:
JS Rohan Zdice, Vorlova 1041, 51 Zdice (GPS: 49°54'43.042"N, 13°57'38.311"E)
Kolbiště:
30 x 50 m, bílý písek + geotextílie
Opracoviště:
40 x 40 m, tráva
Opracování bude možné ve skupinách po 5ti jezdcích přímo v kolbišti na určených překážkách

II.Soutěže, zápisné a ceny

1. Cena serveru Equimarket.eu - Skoková soutěž do 30cm pro jezdce na pony (nepovinně s vodičem)

Soutěž pouze pro děti bez licence do věku 12 let na pony s KVH do 148cm. 8 překážek na limitovaný čas,
křížky a kolmé skoky bez kombinací do výšky 30cm, hodnocení dle st. A čl. 298.2.1.
Zápisné 150,--Kč. Floty pro všechny zúčastněné.

2. Cena společnosti DIMEX - Skoková soutěž do 40cm pro jezdce na pony

Soutěž pouze pro děti bez licence do věku 12 let na pony s KVH do 148cm. 8 překážek na limitovaný čas,
křížky a kolmé skoky bez kombinací do výšky 40cm, hodnocení dle st. A čl. 298.2.1.
Zápisné 150,--Kč. Poukázky do Equiservisu v hodnotách 500,300,200,100 a floty dle PJS.

3. Cena společnosti Equiservis - Skoková soutěž „Dvoufázové skákání 60/70 cm“

1. fáze 8 překážek do 60cm, 2. fáze 4 překážky do 70cm. Soutěž bez rozeskakování a bez kombinací,
hodnocení dle st. A čl. 274.5.2.
Zápisné 200,--Kč. Poukázky do Equiservisu v hodnotách 500,300,200,100 a floty dle PJS.

4. Cena Pizzerie Bella Italia Zdice - Skoková soutěž „Dvoufázové skákání 70/80 cm“

1. fáze 8 překážek do 70cm, 2. fáze 4 překážky do 80cm. Soutěž bez rozeskakování a bez kombinací,
hodnocení dle st. A čl. 274.5.2.
Zápisné 200,--Kč. Poukázky do pizzerie ve Zdicích v hodnotách 500,300,200,100 a floty dle PJS.

5. Cena JR Ranch Libomyšl - „Stupňovaná obtížnost do 90 cm se žolíkem“

8 překážek do 90cm s alternativou na 8. překážce. Soutěž bez rozeskakování a bez kombinací, hodnocení dle
st. A čl. 269.
Zápisné 250,--Kč. Poukázky do Equiservisu v hodnotách 500,300,200,100 a floty dle PJS.

6. Cena Kadeřnictví Ellivisage - „Stupňovaná obtížnost do 100 cm se žolíkem“

8 překážek do 100cm s alternativou na 8. překážce. Soutěž bez rozeskakování a bez kombinací, hodnocení
dle st. A čl. 269.
Zápisné 250,--Kč. Poukázky do kadeřnictví Ellivisage v hodnotách 500,300,200,100 a floty dle PJS.

III.Technická ustanovení

1. Funkcionáři závodů
Ředitel, hlasatel:
Tajemník, zpracování výsledků:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel parkuru:
Opracoviště:
Zdravotní dozor:
Veterinární dozor:

Martin Blažek (B3122)
Lucie Korejsová (B3291)
Jiří Kornalík (B0194)
Jiří Kornalík (B0194)
Martina Ludvíčková (A0026)
Markéta Hrdličková
MVDr. Petra Březinová

2. Středočeská parkurová hobby tour 2013 o celkovou dotaci 15.000Kč
Středočeská parkurová hobby tour 2013 je seriál pořádaný třemi areály - JS Rohan Zdice, o.s. Země koní a
JK Farma Michael během sezóny 2013 vypsaný pro hobby jezdce, začínající jezdce a jezdce s max.
výkonností ZL. Je rozdělen na dvě kategorie “Velká tůra” a “Malá tůra”. Celý seriál se řídí vlastními pravidly,
která naleznete na facebooku https://www.facebook.com/StredoceskaHobbyTour a na stránkách
pořadatelů. Celková dotace seriálu činí 15.000Kč. (10.000 velká tůra a 5.000 malá tůra)
Soutěže 2 a 3 v tomto rozpisu jsou zároveň kvalifikační kola “Malé tůry” SPHT2013.
Soutěže 4 a 5 v tomto rozpisu jsou zároveň kvalifikační kola “Velké tůry” SPHT2013.
Všechny soutěže na tomto rozpisu jsou přístupné i jezdcům, kteří se nemohou/nechtějí účastnit seriálu.
3. Předpisy a jezdecká ústroj
a) závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS) pro rok 2013 a tímto rozpisem závodů
b) hobby závody jsou přístupné všem jezdcům a koním i bez licencí
c) od roku 2013 musí být každý účastník hobby závodů členem ČJF prostřednictvím registrovaného
jezdeckého klubu. Členství v klubu bude vedoucí ekipy prokazovat vytištěnou listinou se členy klubu,
kterou dostane na příslušný rok od své oblasti.
d) do kolbiště vpuštěni pouze jezdci v korektním jezdeckém úboru dle pravidel ČJF. Více v čl. VI. odst. 2
tohoto rozpisu.
4. Veterinární předpisy
Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní pro letošní rok,
veterinární přejímka probíhá před vyložením koní během prezentace jezdců.
5. Parkování v areálu
Z důvodů omezených možností parkování budou do areálu vpuštěna pouze vozidla zajišťující přepravu koní a
doprovodná vozidla jezdců. Vozidla diváků bude možné zaparkovat na přilehlé komunikaci. Žádáme o
dodržování pokynů technického personálu a především o vzájemnou ohleduplnost.

IV.Časový rozvrh
1. Prezentace
-

pro soutěže 1, 2 do 9.00 v klubovně JS Rohan
pro soutěže 3, 4 do 10.00 v klubovně JS Rohan
pro soutěže 5, 6 do 13.00 v klubovně JS Rohan
telefonicky na telefon 724928713

2. Start soutěží

- Soutěž č. 1 – 10.00 h
- všechny další soutěže v těsné návaznosti po sobě
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených.

V. Přihlášky
1. Přihlášky

Uzávěrka přihlášek je do čtvrtka před závody - 23:00hodin
Telefonicky nebo SMS:
E-mailem:
Online formulář:

724928713 – Martin Blažek
martin.blazek@me.com
http://rohan.blazek.info/?action=main_hobby82013

Řádná přihláška musí obsahovat:
1. Název subjektu, obec a registrační číslo subjektu u ČJF – od roku 2013 musí být jezdec i na hobby
soutěžích členem ČJF prostřednictvím registrovaného subjektu. Vedoucí ekipy předloží při prezentaci
soupisku členů subjektu zaslanou příslušnou oblastí.
2. Jméno jezdce – u jezdců s licencí i číslo licence ČJF
3. Jméno koně – u koní s licencí i číslo licence ČJF
4. Věk jezdce a koně
5. Čísla soutěží – jeden kůň může startovat max. ve dvou soutěžích
6. Kontakt – telefon, e-mail – pro případ změny nebo zrušení závodů
Neúplné přihlášky nebudou akceptovány, každá přihláška bude potvrzena na e-mail uvedený v kontaktu.
Pokud nepřijde potvrzení do dvou dnů po odeslání nebo do pátku před závody, prosím ověřte si
přihlášení telefonicky.

VI.Obecné informace

1. Odpovědnost pořadatele

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich
poškození.

2. Informace pro majitele psů

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku a jejich majitelé jsou povinni po nich odklízet
exkrementy. Porušení bude sankcionováno pokutou 1000,--Kč. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví
a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

3. Důležitá informace o změně pravidel k 1.4.2012

a) každý, kdo se pohybuje po areálu závodiště v sedle koně (ošetřovatelé, pomocníci, rodiče...), musí mít na
hlavě bezpečnostní tříbodovou ochrannou přilbu a musí být oblečen v čistém pracovním jezdeckém
oblečení (pracovní rajtky, vysoké jezdecké boty nebo chapsy).
b) pro kategorii dětí (tedy do věku 14 let) platí povinnost nosit bezpečnostní vestu kdykoli sedí na koni.
(Nestačí pouze páteřní chránič, musí to být plná vesta)
c) délka biče pro skokové soutěže nesmí přesáhnout 75cm
d) každý kůň pohybující se po areálu závodiště musí mít viditelně připevněné identifikační číslo
e) při 2. neposlušnosti koně není dvojice ze soutěže vyloučena, získává 4 trestné body. Nově vylučuje až 3.
neposlušnost
f) na hobby závodech je dle pravidel možné startovat v čistém pracovním jezdeckém oděvu. Přes to JS
Rohan velmi prosí všechny účastníky, aby se na závody oblékli do oděvu předepsaného pro oficiální
jezdecké závody (sako, košile s vázankou, bílé rajtky, vysoké boty nebo chapsy...) a pomohli nám
tak vytvořit slavnostní atmosféru velkých jezdeckých závodů. My pro Vás připravíme příjemné
prostředí a zázemí, odměňte nás svým oděvem.

4. Poskytované služby

Lékařská služba – na místě proškolený zdravotník, dojezd RZS do 10ti minut
Veterinární služba – na místě veterinární lékař, případné náklady hradí majitel koně v plné výši
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Ubytování – nezajišťujeme
Ustájení – nezajišťujeme
Podkovářská služba – nezajišťujeme

VII.Partneři závodů
Město ZDICE (www.mesto-zdice.cz)
DIMEX, s.r.o. (www.dimex-kublov.cz) - Technologie pro chov a ustájení koní
Jan Kočmíd – Pizzerie Bella Italia Zdice - Italská restaurace s rozvozem po Zdicích a okolí
Kadeřnictví a solárium Ellivisage (www.ellivisage.cz)
JR Ranch Libomyšl – ustájení a tréning koní v areálu 25 minut od Prahy
WWW.EQUIMARKET.EU - Inzertní server s koňmi a vším co k nim patří
Mediální partneři:
Podbrdské noviny (www.podbrdskenoviny.cz)
Regionální čtrnáctideník pokrývající region Hořovicka, Berounska, Rokycanska a část Příbramska
Zdické noviny (www.mesto-zdice.cz)
Měsíčník pro město Zdice

