Informace k MČR Ptýrov 2015 pro soutěžící ze dne 25.6.2015
Jménem pořadatele obou mistrovství bychom rádi pozvali všechny kvalifikované dvojice k účasti,
přítomnosti každého z Vás si velice vážíme, a tak jako každý rok se snažíme připravit atraktivní
akci založenou na kvalitním programu a službách.
Vzhledem k blížícímu se termínu letošních MČR ve skocích a drezuře, jsme sumarizovali několik
základních informací.
Přihlášky a potvrzení kvalifikací budou tak jako každý rok akceptovány pouze od sekretářů
oblastí, ti současně poskytují informace o vedoucích ekip.
Současně zdůrazňujeme, že oba závody již platí povinnost vyšetření krve na AIE ne starší 6-ti měsíců.
U skoků je počet koní na každého jezdce je povolen max.4, páteční a sobotní soutěže se mohou jet i jako
otevřené. Povinnost doložení kvalifikačního výsledku podpisem hlavního rozhodčího je daná pro případy,
kdy patřičný výsledek není zobrazen v centrální databázi ČJF. Tak jako každý rok náš program soutěží
umožňuje širší prostor pro tvorbu oblastních družstev. S ohledem na to, že první kola družstev se konají
až v sobotu, vedoucí ekipy může až do doby prezentace této soutěže měnit jejich složení. To umožňuje u
větších oblastí přihlásit se souhlasem soutěžících i náhradníky, kteří samozřejmě ale s tou skutečností, že
pokud budou důvody do družstev zařadit jiné dvojice, mohou se zúčastnit pouze otevřených soutěží.

Co bude pro soutěžící obou mistrovství zcela nové, je nutnost objednat si ustájení každý sám
za sebe, a to přes samostatný on-line systém objednávek boxů – odkaz na prolink je přímo na
našich webových stránkách www.koneptyrov.cz. Je zde současně možnost si objednat připojení na
el.proud, a u skokového mistrovství i stravenky na obědy v režimu rychlého výdeje pouze pro závodníky
a jejich teamy. Systém každému vygeneruje předpis platby pro úhradu převodem, tu je nutno

realizovat před začátkem konání akce.
Doba prezentace je uvedena v rozpisu závodů včetně zdůraznění nutnosti vyšetření krve koní na
infekční anémii. Pro ustájení byl zvolen dodavatel mobilních boxů s maximálními parametry, tak
jako tomu bylo v předchozích ročnících. Pro zajištění bezpečnosti budou boxy instalovány
s dostatečným předstihem, a z důvodu zoohygienické prevence ihned po postavení
desinfikovány.
Již v době prezentace je nutná přítomnost vedoucích ekip v areálu konání závodů. Při prezentaci
obdrží každý soutěžící uvítací dárky a aktuální informace včetně faktury za platbu ustájení.
Následně již budeme vždy komunikovat pouze s vedoucími ekip, pro soutěžící bude kancelář
závodů přístupná pouze v určených časech. Vedoucí ekip mají současně povinnost účasti při
mistrovských dekorovacích ceremoniálech.
Ostatní informace a aktuality naleznete na našich webových stránkách www.koneptyrov.cz,
kontaktní e-mail je kone@farmaptyrov.cz.
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