Jezdecká stáj Arcos (MA0170)

Jarní cena Stáje Arcos
16.5.2020
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. Spolupoř. subjekt:
1.1.6. Datum závodů:
1.1.7. Místo konání:
1.1.8. Omezující kritéria:

CSN-B,CSN-hobby
200516A1
Jarní cena Stáje Arcos
JS Arcos MA0170
16.5. 2020
JS Arcos, U zastávky 499, 252 16 Nučice

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stylový rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel tratí / parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:
1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
1.3.2. Opracoviště:
1.3.3. Opracování:

Kateřina Zigová 607 990 930
Věra Vrubelová 723 109 093
Kateřina Zigová 607 990 930, stajearcos@gmail.com
Naděžda Špačková A0436
Ing. Veronika Prokešová B2288, Jiří Kornalík B0194, Ing. Ilona
Neumannová A1171
Zdeněk Krpela D0163
určí hlavní rozhodčí
Martina Folbrechtová
Martina Folbrechtová
Michaela Diblíčková
MVDr. Veronika Albrechtová

venkovní 40 x 70 m, povrch písek + geotextilie
venkovní 20 x 50 m, povrch písek + geotextilie
hala 25 x 50 m, povrch písek + geotextilie

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
15.5. 2020 ve 12:00
2.2. Přihlášky
Dle VP N7, odst. 4 je možné se na závody hlásit výhradně přes JIS:

http://www.jezdectvi.org

s výjimkou zahraničních jezdců startujících na jejich národní licenci, kteří se mohou hlásit na
email stajearcos@gmail.com
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2.3. Prezentace
Pouze v případě změny e-mailem na stajearcos@gmail.com
nebo formou SMS na tel. 607 990 930.
V pátek od 17 do 21 hodin a v sobotu od 7 do 21 hodin.
Prosíme soutěžící, aby případné změny prováděly včas!
Prezentaci, která je beze změny nevyžadujeme.
Aktuální startovní listiny budou zveřejněny po prezentaci, nejpozději 30 minut před
začátkem soutěže.
2.4. Technická porada
Technická porada se nekoná. Veškeré informace bodou dostupné při prezentaci a na webu
www.stajarcos.com
2.5. Start soutěží (zkoušek)
soutěž č. 1 – 8,00 hodin, následuje soutěž č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Začátky soutěží se mohou měnit podle počtu přijatých přihlášek.
Definitivní začátky soutěží budou upřesněny nejpozději den předem do 20 hodin na JIS nebo
webu www.stajarcos.com
2.6. Sekretariát závodů
Sekretariát závodů je umístěn pod věží rozhodčích.Otevřen bude vždy 60 minut před začátkem
první soutěže a uzavřen 60 minut po ukončení poslední soutěže.
2.7. Další důležité informace
Startovné se hradí na místě při prezentaci.
Dekorování bude probíhat bez koní pod věží rozhodčích!
3. Přehled jednotlivých soutěží a časový harmonogram
Sobota 16.5. 2020
č.1:
Skoková soutěž ZM – na limitovaný čas
č.2:
Skoková soutěž Z - na limitovaný čas
č.3:
Skoková soutěž stupňovaná obtížnost do 110 cm
č.4:
Skoková soutěž ZL - na čas
č.5:
Skoková soutěž L* - na čas
č.6:
Skoková soutěž S* - na čas
č.7:
Skoková soutěž 70 cm - hobby soutěž na limitovaný čas
č.8:
Skoková soutěž 80 cm - hobby soutěž na limitovaný čas

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Sobota
Soutěž č.1: Skoková soutěž st. ZM – 90 cm na limitovaný čas
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Otevřená soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Rozhodování dle PJS tab. A čl. 298.2.1., na limitovaný čas
Startovné: 300,- Kč
Ceny: věcné ceny na 1.-5.místě umístěných a floty dle PJS
Soutěž č.2: Skoková soutěž st. Z – 100 cm na limitovaný čas
Otevřená soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. , na limitovaný čas
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 2 200,-Kč (600-500-400-350-350)
Soutěž č.3: Skoková soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm
Otevřená soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 269
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 3.200,-Kč (1000-800-600-400-400)
Soutěž č.4: Skoková soutěž st. ZL – 110 cm
Otevřená soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Rozhodování dle tab. C, čl. 239
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 3.200,- Kč (1000-800-600-400-400)
Soutěž č.5: Skoková soutěž st. L* – 115 cm
Otevřená soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1, na čas bez rozeskakování
Startovné: 400,- Kč
Ceny: 4 000,- Kč (1200-1000-800-500-500)
Soutěž č.6: Skoková soutěž st. S* – 125 cm
Otevřená soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1, na čas
Startovné: 450,- Kč
Ceny: 5 000,-Kč (1500-1200-1000-700-600)
Soutěž č.7: Skoková soutěž do 70 cm na limitovaný čas
Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít
licenci, ale jezdci musí být členy ČJF a kůň musí mít vylepený QR kód přidělený JIS v
průkazu koně.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1., na limitovaný čas
Startovné: 300,- Kč
Ceny: věcné ceny na 1.-5.místě a floty dle PJS
Soutěž č.8: Skoková soutěž 80 cm na limitovaný čas
Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít
licenci, ale jezdci musí být členy ČJF a kůň musí mít vylepený QR kód přidělený JIS v
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průkazu koně.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1., na limitovaný čas
Startovné: 300,- Kč
Ceny: věcné ceny na 1.-5. místě a floty dle PJS
5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů. Celá akce se řídí aktuálním nařízením
Vlády ČR o maximálním počtu současně přítomných osob na sportovišti. Všichni účastníci
jsou povinni na sportovišti dodržovat pravidla a hygienické předpisy v souvislosti s níkazovou
situací Covid – 19. Tato akce proběhne bez divácké veřejnosti.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

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.

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
příslušný rok.
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 a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
5.3. Podmínky účasti, kvalifikace
Účastníci mohou přijet do areálu nejdříve hodinu před začátkem soutěže.
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
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Ustájení pořadatel nezajišťuje.
6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
6.5. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel – na vyhrazeném parkovišti v areálu

7. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Kateřina Zigová

Rozpis za OV ČJF schválil:
Ing. Cyril Neumann 9.5.2020

