JK Ptýrov MB 0288
Rozpis drezurních závodů dne 24.7.-26.7.2015

MČR D – d, J, Y, Sen., družstva
Kategorie A

724B1
1. Základní údaje
Pořadatel:
Datum konání :
Místo konání:
Kolbiště:
Opracoviště:
Funkcionáři závodů
Čestný ředitel:
Ředitel:
Sekretář závodů:
Zpracování výsledků:
Technické
zabezpečení:
Sbor rozhodčích
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:

JK Ptýrov o.s. z pověření ČJF
24.-26. července 2015
Jezdecký areál Ptýrov, areál Jízdárny čp.25
60 x 70 m, povrch písčitý / drezurní obdélník 20
x 60 m / minutový obdélník
30 x 60 m, povrch písčitý

Ing.Vladimír Bednář
Ing. Pavlína Bůžková
Kateřina Křovinová
Jiří Bůžek
Josef Jermář
Vít Čmolík (CZE)
Ing. Iva Schützová (CZE)
MUDr. Helena Žižková (CZE)
Ing. Gabriela Valeriánová (CZE)
MVDr. Ilona Kružíková (CZE)

Zahraniční rozhodčí:

Knut Dansberg (DE)
Sharon Rhode (DE)
Alain Francqueville (FRA)
Jean Pierre Tuloup (FRA)

Hlavní komisař:
Komisař:
Technický delegát:
Hlasatel:

Ing. Jan Metelka (CZE)
Michal Večerek (CZE)
Šimáčková Eva (CZE)
Dana Kusebauchová, Jan Chýle

Dle aktuálního nařízení SVS ČR je nezbytné vyšetření krve
s negativním výsledkem na infekční anémii ne starší 6-ti měsíců. Kůň
ze zahraničí podléhá podmínce povinnosti vystavení veterinárního
osvědčení vzor 2009/156 AII.

2. Technické údaje
Předpisy:
Pravidla jezdeckého sportu (PJS), STP MČR 2015, Veterinární pravidla, a
ustanovení tohoto rozpisu.

SOUTĚŽE:
MČR – senioři – I. kolo – Intermediate I (2009)
II. kolo – Intermediate I (2009)
III. kolo – vIM1 (2009)
MČR – mladí jezdci 16-21 let – I. kolo - YU (2009)
II. kolo – Prix. St.Georges (2009)
III. kolo – vY (2009)
MČR – junioři starší 17-18 let – I. kolo – JD (2009)
II. kolo – JJ (2009)
III. kolo – vJ (2009)
MČR – junioři mladší 14-16 let – I. kolo – JU (2009)
II. kolo – JU (2009)
III. kolo – vJ (2009)
MČR – děti 12-14 let – I. kolo – DD (2015)
II. kolo – DJ (2015)
III. kolo – vL (2014)
MČR – družstva – dvoukolová soutěž
I. kolo – 1.jezdec Prix. St.Georges (2009),2.jezdec JU (2009),3.jezdec JD (2009)
II. kolo - 1.jezdec Prix. St.Georges (2009),2.jezdec JU (2009),3.jezdec JD (2009)

Všechny mistrovské soutěže jsou hodnoceny dle čl.432 – 5 rozhodčích.
V soutěži jednotlivců může jezdec startovat pouze v jedné kategorii, členem
družstva nemůže být kůň startující v soutěži jednotlivců.
V soutěžích jednotlivců může jezdec startovat max. se dvěma koňmi, pro
start ve 3. kole má právo výběru pouze jednoho koně, se kterým dokončil
2.kolo.
Do 2. kola postupují všechny dvojice, které dokončily 1. Kolo.
Do 3. kola postupuje 15 nejlépe umístěných dvojic po 2.kole, o postupu
rozhoduje průměr procent ze dvou kol, v případě rovnosti lepší výsledek
v druhém kole.

O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent ze tří kol,
v případě rovnosti rozhoduje lepší výsledek ve 3. kole.
Startovní pořadí v prvním kole je určeno losem, ve druhém kole je startovní
pořadí v obráceném pořadí než v kole prvním, ve třetím kole se pole
startujících rozdělí do dvou skupin, kde pořadí ve skupině určí los. Nejdříve
startuje skupina hůře umístěných, v případě lichého počtu má vyšší počet
skupiny hůře umístěných.
Družstva jsou tříčlenná smíšená, klubová nebo oblastní. Z každé oblasti
mohou být vyslána max. 2 družstva.
Členem družstva může být senior, mladý jezdec nebo junior.
O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent dosažených
všemi jezdci v obou kolech. Při rovnosti rozhoduje výsledek v 2.kole.
Startovní pořadí družstev v prvním kole je určeno losem, vždy startují nejprve
3.jezdci, poté 2.jezdci, a nakonec 1.jezdci družstev. Do druhého kola postupuje
5 nejlépe umístěných družstev, pokud hlavní rozhodčí neurčí jinak (dle STP pro
rok 2015). V druhém kole družstva startují v obráceném pořadí než v kole prvním.

3. Předběžný časový program závodů:
ČTVRTEK
12:30 hod – 15:30 prezentace
16:00 hod – kondiční zkouška (organizace dle podmínek FEI, povinná pro všechny
koně)

19:00 hod – technická porada a zahájení MČR s losováním (nutná přítomnost
vedoucích ekip)
PÁTEK
8:00 hod Drezurní soutěž stupně S – JU/2009
Soutěž je přístupná pouze pro dvojice startující na MČR 2015 v kategorii
družstva
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.000,- Kč (700,- 500,-, 500,- 300,-)
9:30 hod

Mistrovské soutěže jednotlivců – 1. kola

YU (2009) – mladí jezdci
Intermediate I (2009) - senioři
JD (2009) – starší junioři
JU (2009) – mladší junioři
DD (2015) - děti

SOBOTA
8:00 hod
JJ (2009) – 2.kolo starších juniorů
JU (2009) – 2.kolo mladších juniorů
DJ (2015) – 2.kolo dětí
Intermediate I (2009) senioři – 2. kolo
JD (2009) – 1. kolo družstev 3.jezdci
JU (2009) – 1. kolo družstev 2.jezdci
Prix. St.Georges (2009) – 1.kolo družstev – 1.jezdci
- 2.kolo mladých jezců
19:00 Slavnostní losování pro nedělní soutěže – nutná přítomnost vedoucích ekip
Následně společenský večer
NEDĚLE
8:00 hod
Volná sestava vL (2014) – 3.kolo děti
Volná sestava vJ (2009) – 3.kolo mladší junioři
Volná sestava vJ (2009) – 3.kolo starší junioři

Dekorování MČR – kategorie dětí, mladších juniorů, starších juniorů

Družstva 2.kolo:
JD (2009) – 3.jezdci
JU (2009) – 2.jezdci
St.Georges (2009) – 1.jezdci

Dekorování MČR – kategorie družstev

Volná sestava vY (2009) – 3.kolo mladí jezdci
Volná sestava vIM1 (2009) – 3.kolo senioři
Dekorování MČR – kategorie mladých jezdců a seniorů

V době prezentace ve čtvrtek v kanceláři závodů na věži rozhodčích budou
připraveny všechny informace pro vedoucí ekip (nutná přítomnost nejpozději
od 15:00 hod).
Při prezentaci obdrží každý soutěžící dárkový balíček a daňový doklad k úhradě
vstupního poplatku.
Mimo nutné případy již následně řeší veškerou komunikaci pouze vedoucí
ekip!

Začátek soutěží: pátek - neděle v 8:00 hod
Sekretariát závodů pracuje na věži rozhodčích pátek-neděle v době od 7:30 do
19:00 hod vždy v pauzách mezi soutěžemi.
Aktuální info vždy na www.koneptyrov.cz

________________________________________________________________

4. Ceny a peněžitá plnění:
Floty dle PJS čl. č.126,127.
Finanční a věcné ceny v mistrovských soutěžích činí celkem 126.500,- Kč,
v otevřených soutěžích 2.000,- Kč.
Mistrovské trofeje a věcné ceny nad rámec soutěží v hodnotě 135.000,- Kč
Finanční ceny - mistrovské soutěže:
Družstva: 31.500,- Kč (3 x 4.000,-, 3 x 3.500,-, 3 x 3.000,-) Dekorováno bude
pět nejlépe umístěných družstev.
Děti: 3.500,- Kč (1.500,1.000,500,500) + věcné 6.500,- (3.000,2.000,1.000,500)
Mladší junioři: 12.000,- Kč (4.500, 3.500, 3.000, 1.000)
Starší junioři: 12.000,- Kč (4.500, 3.500, 3.000, 1.000)
Mladí jezdci: 17.000,- (5.500, 4.500, 3.500, 2.500, 1.000)
Jednotlivci: 44.000,- (14.500, 12.000, 8.500, 6.000, 3.000)
Finanční ceny v mistrovských soutěžích jsou určeny pro soutěžící.

Pro mistrovské soutěže není podmínkou účasti platba startovného.
________________________________________________________________

5. Všeobecné údaje
Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní a
údajů o kvalifikaci zasílejte sekretáři oblastí, a ti pak následně do termínu
uzávěrky přihlášek na adresu: JK Ptýrov, Ptýrov 25, 295 01 Mnichovo Hradiště,
nebo na e-mail: kone@farmaptyrov.cz. Informace na telefonu 722 260 260,
ing. Pavlína Bůžková.
Ostatní info na www.koneptyrov.cz.

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 13. červenec 2015 do 12:00 hod.
Konečné přihlášky budou upřesněny do ukončení prezentace.
Součástí přihlášky musí být i potvrzení kvalifikace sekretářem oblasti, u závodů, které
v době uzávěrky nemají výsledky zadány do centrální databáze ČJF, je nutné
potvrzení výsledku hlavním rozhodčím závodů.
Neúplné přihlášky nebudou přijaty.

Termín uzávěrky přihlášek je současně uzávěrkou
objednávku boxů ve formě vstupního poplatku.

termínu

pro

Podmínky účasti:
Na MČR může startovat pouze jezdec, člen ČJF , který je občanem ČR,
registrovaný v dané oblasti a držitel platné licence ČJF.
Kvalifikace koně splněná v soutěžích v zahraničí je platná i v případě, že v té době
nebyl vybaven licencí ČJF, ale do termínu uzávěrky přihlášek již musí být
kůň vybaven řádnou roční licencí ČJF, případně hostovací roční licencí
(formát čísla KY5xxx).
Závodů a současně tím i všech výše uvedených soutěží se mohou zúčastnit
pouze dvojice kvalifikované na MČR a nominované příslušnou oblastí.
V průběhu závodů nelze v rámci mistrovských soutěží měnit složení jednotlivých
dvojic.

Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
Vstupní poplatek
Na základě závazné objednávky v termínu uzávěrky přihlášek. V poplatku je
zahrnuto ustájení v turnajových boxech ve dnech 23.-27.7.2015 do 12:00
hod., a volný vstup na všechny společenské aktivity pořádané v rámci závodu
MČR.
Výše vstupního poplatku:
Kategorie děti
2.800,- Kč / 1 kůň
Družstva a ostatní kategorie (J, Y, S)
3.000,- Kč / 1 kůň
Termín pro rezervaci boxu - v termínu uzávěrky přihlášek – nejpozději
do 13.7.2015.
Rezervovat je nutno ve formuláři na
http://horse-admin.cz/index.php/mcr-drezura ,
přímý odkaz na webových stránkách www.koneptyrov.cz
Úhrada vstupního poplatku převodem nejpozději do 20.7.2015 na
základě předpisu platby vygenerovaného v objednávacím formuláři
Daňové doklady budou připraveny při prezentaci, v případě požadavku na konkrétní
specifikaci odběratele uveďte toto prosím do objednávkového formuláře.

Termín uzávěrky přihlášek a objednávek boxů je i současně dnem
poslední možnosti
nezpoplatněného storna, po tomto datu bude
objednaný box účtován i v případě, že nebude objednavatelem využit.
Připojení na el.proud 600,-Kč, kauce zapůjčení redukce el.proud 1.000,- Kč.
Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady dle
směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2015.
Veterinární přejímka dle podmínek SVS ČR.
Dle aktuálního nařízení je nezbytné vyšetření krve s negativním výsledkem na
infekční anémii ne starší 6-ti měsíců v den konání akce. Kůň ze zahraničí
podléhá podmínce povinnosti vystavení veterinárního osvědčení vzor 2009/156
AII.

Poskytované služby
Veterinární služba a podkovářská služba za úhradu vykonaných úkonů.
Veterinární službu zajišťuje MVDr. Zuzana Žežulková .
Podkovářskou službu zajišťuje Jiří Poddaný.
Stravování je zajištěno v areálu po celou dobu konání závodů, ubytování
v nejbližším okolí – kontakty na
www.mcr-ptyrov.cz. Kontaktní osoba a
informace po dobu trvání závodů na tel. 725058181 a 722260260.
Lékařskou službu zajišťuje USZSSK Mladá Boleslav, zastoupená Danou
Slánskou – Všeob.sestrou spec. ARIP.
6. Ostatní ustanovení
Všechny jezdce reprezentující subjekty registrované v jedné oblasti ČJF zastupuje
v jednání s pořadateli vedoucí oblastního družstva jmenovaný příslušným OV ČJF.
Veškeré náklady spojené s výkonem funkce vedoucího oblastního družstva nese
příslušný OV ČJF.
Ve všech soutěžích budou k dekorování pozváni všichni jezdci, kteří dokončí všechna
kola patřičné kategorie, o průběhu dekorovacího ceremoniálu budou informování
vedoucí ekip při sobotním losování. Účast vedoucích ekip je při dekorovacím
ceremoniálu povinná.
Prostor soutěžní plochy bude otevřen pro soutěžní dvojice ve čtvrtek 23.7. 2015 od
13:00 hod do 16:00 hod s malými pauzami na úpravu, a to pouze pro odprezentované
dvojice.
Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by
postihly účastníky závodů nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel
nehradí.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu
trvání akce je zakázáno volné pobíhání psů po areálu na základě
Obecně závazné vyhlášky obce Ptýrov č.3/2012. Nedodržení bude
řešeno odchytovou službou.
Sázky nejsou povoleny.
Odeslání přihlášky je automaticky považováno
s akceptováním uvedených podmínek.

Zpracoval: Ing. Pavlína Bůžková, dne 21.6.2015
Za VV ČJF schválil:
dne 23.6. 2015 Jaroslav Hupka

za

vyjádření

souhlasu

jezdce

