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

Rozpis jezdeckých hobby závodů 5. 5. 2012
I.

Základní ustanovení
1. Základní informace
Pořadatel:
Datum:
Místo konání:
GPS:
Kolbiště:
Opracoviště:

2. Funkcionáři závodů

Ředitel, hlasatel:
Tajemník, zpracování výsledků:
Odpovědná osoba:
Zdravotní dozor:
Veterinární dozor:

Jezdecká stáj Rohan Zdice, o.s. (MB0376)
5. 5. 2012
JS Rohan Zdice
Vorlova 1041, 51 Zdice
49°54'43.042"N, 13°57'38.311"E
30 x 50 m, bílý písek + geotextílie
20 x 40 m, tráva
Opracování bude možné po skupinách
v kolbišti před každou soutěží
Martin Blažek
Lucie Korejsová
Martina Ludvíčková (A0026)
Markéta Hrdličková
MVDr. Petra Březinová

II. Technická ustanovení
1. Předpisy a jezdecká ústroj

a) závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS) pro rok 2012 a tímto
rozpisem závodů
b) hobby závody jsou přístupné všem jezdcům a koním i bez licencí
c) !!! POZOR !!! – Od 1.4.2012 platí nová pravidla jezdeckého sportu i v oblasti
povinné ústroje jezdců. Více v čl. VI. odst. 2 tohoto rozpisu.
d) krom soutěže č.3 budou do kolbiště vpuštěni pouze jezdci v korektním
jezdeckém úboru dle pravidel ČJF pro oficiální soutěže. Povinné části ústroje
vyplývající z předchozího bodu jsou povinné i pro jezdce v soutěži č.3

2. Veterinární předpisy

Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních
koní pro rok 2012, veterinární přejímka probíhá před vyložením koní během
prezentace jezdců.

3. Parkování v areálu

Z důvodů omezených možností parkování budou do areálu JS Rohan vpuštěna pouze
vozidla zajišťující přepravu koní. Ostatní doprovodná vozidla a vozidla diváků bude
možné zaparkovat na přilehlé komunikaci. Žádáme o dodržování pokynů technického
personálu a především o vzájemnou ohleduplnost.

III. Soutěže
Využijte možnost přípravy na závody profesionálním trenérem Jaroslavem Jindrou v rámci
jednodenního skokového soustředění v našem areálu dne 1. 5. 2012. Propozice k soustředění
naleznete na stránkách JS Rohan Zdice – http://rohan.blazek.info

1. Skoková soutěž „Dvoufázové skákání 60/70 cm“

1. fáze 8 překážek do 60cm, 2. fáze 4 překážky do 70cm. Rychlost 350m/min. Soutěž
bez rozeskakování a bez kombinací, hodnocení dle st. A čl. 274.5.2.
Zápisné 200,--Kč. Věcné ceny a floty dle PJS.

2. Skoková soutěž „Dvoufázové skákání 70/80 cm“

1. fáze 8 překážek do 70cm, 2. fáze 4 překážky do 80cm. Rychlost 350m/min. Soutěž
bez rozeskakování a bez kombinací, hodnocení dle st. A čl. 274.5.2.
Zápisné 200,--Kč. Věcné ceny a floty dle PJS.

3. 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. Samostatné hodnocení dětí s vodičem a bez vodiče.
Zápisné 100,--Kč. Věcné ceny pro 3 umístěné, floty pro všechny zúčastněné.

4. Skoková soutěž „Dvoufázové skákání 80/90 cm“

1. fáze 8 překážek do 80cm, 2. fáze 4 překážky do 90cm. Rychlost 350m/min. Soutěž
bez rozeskakování a bez kombinací, hodnocení dle st. A čl. 274.5.2.
Zápisné 200,--Kč. Věcné ceny a floty dle PJS.

5. Skoková soutěž stupně „Z“ s jedním rozeskakováním

8 překážek s jednou kombinací do 100cm, rychlost 350m/min. Soutěž s jedním
rozeskakováním, hodnocení dle st. A čl. 238.2.2.
Zápisné 250,--Kč. Věcné ceny a floty dle PJS.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit soutěže nebo hodnotit soutěže jako handicap
v případě nízkého počtu startujících.

IV. Časový rozvrh
1. Prezentace
-

pro soutěže 1, 2 do 9.00 v klubovně JS Rohan
pro soutěž č. 3 do 11.30 v klubovně JS Rohan
pro soutěže 4, 5 do 13.00 v klubovně JS Rohan
telefonicky minimálně hodinu před začátkem soutěže
na telefon 724928713 nebo 604251789

2. Start soutěží
-

Soutěž č. 1 - 10.00, soutěž č. 2 v těsné návaznosti
Soutěž č. 3 – 12.30

- Soutěž č. 4 – 14.00, soutěž č. 5 v těsné návaznosti
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených.

V. Přihlášky
1. Přihlášky

Telefonicky nebo SMS:
724928713 – Martin Blažek
E-mailem:
martin.blazek@me.com
Online formulář: http://rohan.blazek.info/?action=main_hobby52012

Řádná přihláška musí obsahovat:
1. Název subjektu a obec – registrované stáje i číslo ČJF, u neregistrovaných
uveďte neoficiální název stáje
2. Jméno jezdce – u registrovaných i číslo licence ČJF
3. Jméno koně – u registrovaných 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
7. Informace o přepravě (vlek, kamion, ...) – abychom Vám usnadnili parkování,
prosíme o stručnou informaci ohledně vozidla, kterým přivezete koně, v případě,
že přijedete s jiným přihlášeným, napište s kým.

Neúplné přihlášky nebudou akceptovány, každá přihláška bude potvrzena na
e-mail uvedený v kontaktu. Pokud nepřijde potvrzení do dvou dnů po odeslání
nebo do čtvrtka 3.5.2012, prosím ověřte si přihlášení telefonicky.

2. Uzávěrka přihlášek
Uzávěrka přihlášek je do čtvrtka, 3. 5. 2012 - 20:00hodin

3. Zápisné a ceny

Zápisné a ceny jsou uvedeny ve článku III tohoto rozpisu u každé soutěže.

4. Správní poplatky

Za změnu jezdce nebo koně v soutěži po uzávěrce, dodatečné přihlášení po
uzávěrce, vyžádanou změnu pořadí startu a pozdní prezentaci se vybírá k zápisnému
správní poplatek ve výši 50,--Kč/start
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 !

VI. Obecné informace
1. Odpovědnost pořadatele

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

2. 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

3. 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

Kovošrot Lorenz Zdice (www.lorenz-kovo.cz)
Výkup kovového odpadu, ekologická likvidace vozidel, demolice

Jezdecké potřeby Equiservis (www.equiservis.cz)
Servis pro Vás a vašeho koně

Karel Freyburg - Stavebniny - Zdice
Prodej stavebního materiálu ve Zdicích

Jan Kočmíd – Pizzerie Bella Italia Zdice
Italská restaurace s rozvozem po Zdicích a okolí

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

