ROZPIS SKOKOVÝCH HOBY ZÁVODŮ
MK003 - Tělovýchovná jednota Agro Cheb - Nebanice, jezdecký oddíl
Nebanice 10, 351 12 Nebanice 731 472 316
http:www.nebanice.com nebanice@wia.cz

Letní hoby závody Nebanice
****************************************************

1) Základní údaje
1.1. Pořadatel - JO TJ Agro Cheb - Nebanice
1.2. Datum konání - 12.6.2016
1.3. Místo konání - jezdecký areál Nebanice
1.4.Kolbiště písčité 40 x 80
1.5. Opracoviště - 20 x 60 m písčité a 2 ha travnatý povrch

2) Funkcionáři závodů
- ředitel - Tomáš Kraus
- výpočty výsledků - Karolina Šimáčková
- tajemník - Karolina Šimáčková
- rozhodčí - ing. Marcela Šímová, Eva Šimáčková
- stavitel parkuru - ing. Jan Šíma
- komisař na opracovišti - ing. Miloslav Šimáček,

3) Technické údaje
2.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis
2.2. Soutěže: Startovné ceny jsou uvedeny v odstavci 4
Soutěž č. 1. Jízda zručnosti - parkur do 40 cm
Hodnocení dle tab. A - článku 298.1.1. na styl jezdce
Soutěž č. 2. Parkur do 60 cm
Hodnocení dle tab A - článku 298.2.1.2. na limitovaný čas
Soutěž č.3. parkur do 80 cm s návazným rozeskakováním
Hodnocení dle tab. A - článku238,22 s použ.čl.298.2.4.
Soutěž č.4. parkur do 90 cm s návazným rozeskakováním
Hodnocení dle tab. A - článku238,22 s použ.čl.298.2.4.
Soutěž č.5. parkur do 100 cm s návazným rozeskakováním
Hodnocení dle tab. A - článku238,22 s použ.čl.298.2.4.

4) Ceny a peněžité plnění
4.1. zápisné se nevybírá
4.2. Peněžitá plnění: startovné v soutěžích č. 1,2 100,- Kč , 3,4,5, 200,- Kč
4.3. Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže
4.4. Ceny: Věcné ceny soutěž 1 a 2 reklamní předměty
Soutěže 3,4,5 v celkové hodnotě cca 1000,-Kč 1.-3.místo

5) Předběžný časový program:
5.1.Prezentace na věži rozhodčích na kolbišti 12.6.2016 od 8.00 do 9.00 hod
nebo na nebanice@wia.cz event. na tel. 731 472 316
Předběžné startovní listiny budou na webu nebanice.com
5.2.Technická porada se nekoná
5.3.Sekretariát závodů na věži rozhodčích od 8.00 hod do konce soutěží
5.4.začátek soutěží v 10.00 hod
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek

6) Všeobecné údaje
6.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: Eva Šimáčková, 351 12 Nebanice 10
do 10.6.2016 nebo na nebanice@wia.cz
6.2. Uzávěrka konečných přihlášek: při prezentaci
6.3. Prezentace: věž rozhodčích – kolbiště -dle časového programu tel 731 472 316
6.4. Ubytování: Penzion přímo ve dvoře u stájí. Objednávku uvézt – závazně . v přihlášce.
Dvoulůžkový pokoj 800,- / noc , čtyřlůžkový pokoj 1600,- noc, Třílůžkový 1200,- noc. Penzion
Hájský mlýn – 500,- os/noc,
Objednané a neodhlášené ubytování do 3 dnů před závody bude fakturováno.
6.5.Ustájení: nebude zajišťování, v případě zájmu nutno telefonicky
6.6. Přeprava a náklady spojené s účastí na závodech: pořadatel nehradí

7) Veterinární předpisy
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před
vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito pokyny.

8) Poskytované služby
5.1. Lékařská služba – Andrea Kovaříková
5.2. Veterinární služba – MVDr Václava Molcarová
5.3. Podkovářská služba – Zdeněk Murin
5.4. Stravování - za úhradu v restauraci areálu

9) Stravování
9.1. Je zajištěno v areálu závodů – Restaurace ve dvoře u stájí a na kolbišti.

10) Kontaktní osoba
10.1. Kontaktní osoba po celou dobu závodů – Eva Šimáčková 731 472 316

11) Ostatní ustanovení
11.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
11.2. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a
jejich poškození.
11.3. Dekorování a floty dle PJS ¼ startujících – nejméně 5 dvojic, vždy po skončení příslušné
soutěže
11.4. Technická porada se nekoná a veškeré informace budou poskytnuty při prezentaci
a vyvěšeny na informačních tabulích na kolbišti a ve dvoře u stájí.
11.5. Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků.
11.6. Sázky nejsou povoleny
11.7. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně
zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.
11.9. Zpracovala : Eva Šimáčková 7.6.2016
11.10. Rozpis schválil OV KO ČJF: Vít Čmolík 7.6.2016

