Jezdecký klub Komárno – Nymburk, z. s. (MB0222)
Rozpis jezdeckých závodů ČJF
STŘEDOČESKÁ JEZDECKÁ LIGA 2022 (SJL)
Kvalifikační kolo národního poháru ČJF ve skákání dětí a juniorů (NP)
16.04.2022
Přihláška na závody: https://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.
Datum závodů:
1.1.6.
Místo konání:
1.2.

Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Stavitel tratí / parkurů:
Komisař na opracovišti:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:

1.3.

CSN
220416B1
Jezdecké závody JK Komárno – Nymburk
Jezdecký klub Komárno – Nymburk, z. s.
16.04.2022
kolbiště na Komárně u Nymburka – Komárno 19, Nymburk
Zdeněk Stehlík, tel. 777 640 775
Daniel Číla, tel. 777 062 785
Daniel Číla, tel. 777 062 785
Pavlína Bůžková (B0630)
Veronika Prokešová (B2288)
Christina Beková (B2840)
Hana Čežíková (B2789)
Daniel Voksa (F0025)
Určí hlavní rozhodčí
Daniel Číla, tel. 777 062 785
MUDr. Mrázková
MVDr. Žežulková

Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:
písčité obdélníkovitého tvaru, 80 x 90 m
1.3.2. Opracoviště: písčité obdélníkovitého tvaru, 25 x 70 m
1.3.3. Opracování: V soutěži č. 4 společné opracování v kolbišti na určených skocích

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1.

Uzávěrka přihlášek: Středa 13.04.2022

2.2.

Přihlášky
Dle PJS přes přihlašovací systém ČJF (JIS): https://jezdectvi.org/
V případě technických problémů e-mailem: jkkomarno@centrum.cz

2.3.
Prezence - S ohledem na průběh závodů, žádáme jezdce, aby prezenci provedli vždy s
dostatečnou časovou rezervou.
15.04.2022 od 15:00 do 21:00 hod. e-mail: jkkomarno@centrum.cz či SMS tel. 777 062 785
! Předběžné startovní listiny budou k dispozici 15.04.2022 po 21:00hod. v JIS ČJF !
16.04.2022 od 06:30 do 08:00 hod. SMS či telefonická tel. 777 062 785
!! Konec prezence i telefonické vždy 1 hod. před začátkem příslušné soutěže !!
2.4.

Technická porada: Nekoná se

2.5.

Start soutěží: Začátek hobby soutěže č. 1 v 09:00 hod.
Ostatní soutěže následovně v návaznosti.
Sekretariát závodů: umístěn vedle věže rozhodčích, od 07:00hod až do konce závodů

2.6.

Umístění sportovci v kategoriích SJL a NP budou dekorováni a vyhlášeni samostatně a obdrží ceny
dle pravidel SJL. Dále získají body do seriálu dle pravidel SJL a aktuální žebříčky, které budou na webu
www.stredoceskajezdeckaliga.cz
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3. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
3.1. Hobby skoková soutěž 60/70 cm
Hobby soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Jezdci i koně nemusí mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF.
Hodnoceno dle stupnice PJS čl. 274.5.2 dvoufázové skákání.
Floty dle PJS.
Startovné: 350,- Kč
3.2. Hobby skoková soutěž 70/80 cm
Hobby soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Jezdci i koně nemusí mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF.
Hodnoceno dle stupnice PJS čl. 274.5.2 dvoufázové skákání.
Floty dle PJS.
Startovné: 350,- Kč
3.3. Hobby skoková soutěž 80/90 cm
Hobby soutěž přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Jezdci i koně nemusí mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF.
Hodnoceno dle stupnice PJS čl. 274.5.2 dvoufázové skákání.
Floty dle PJS.
Startovné: 350,- Kč
3.4. Soutěž ve skoku st. „ZM“
Soutěž je otevřená pro jezdce a koně bez omezení.
15 minut před začátkem soutěže prohlídka a společné opracování koní na kolbišti.
Hodnoceno dle stupnice PJS čl. 298.2.1 limitovaný čas.
Věcné ceny v celkové hodnotě 1.100,- Kč (400,- 350,- 350,-)
Floty dle PJS.
Startovné: 350,- Kč
3.5. Soutěž ve skoku st. ,,Zˮ
Soutěž je současně kvalifikačním kolem SJL 2022 kategorie družstva a Národního poháru
ČJF - kategorie děti
Soutěž je otevřena pro jezdce a koně bez omezení.
Hodnoceno dle stupnice ,,Aˮ 298.2.4 – návazné rozeskakování.
Startovné: 350,- Kč
Peněžité ceny na 1. až 3. místě v celkové hodnotě 1.550,- Kč (700,- 500,- 350,-)
Floty dle PJS.
3.6. Soutěž ve skoku st. ,,ZLˮ
Soutěž je současně kvalifikačním kolem SJL 2022 a Národního poháru ČJF - kategorie junioři
Soutěž je otevřena pro jezdce a koně bez omezení.
Hodnoceno dle stupnice ,,Aˮ 298.2.4 – návazné rozeskakování.
Startovné: 400,- Kč
Peněžité ceny na 1. až 3. místě v celkové hodnotě 2.000,- Kč (1.000,- 600,- 400,-)
Floty dle PJS.
3.7. Soutěž ve skoku st. „L“ *
Soutěž je současně kvalifikačním kolem SJL 2022 - kategorie senioři
Soutěž otevřená pro jezdce a koně bez omezení.
Hodnoceno dle stupnice „A“ čl. 238.2.2, jedno rozeskakování na čas.
Startovné: 400,- Kč
Peněžité ceny na 1. až 3. místě v celkové hodnotě 2.000,- Kč (1.000,- 600,- 400,-)
Floty dle PJS.
Umístění sportovci v kategoriích SJL a NP budou dekorováni a vyhlášeni samostatně a obdrží ceny
dle pravidel SJL. Dále získají body do seriálu dle pravidel SJL a aktuální žebříčky, které budou na webu
www.stredoceskajezdeckaliga.cz

Jezdecký klub Komárno – Nymburk, z. s. (MB0222)
Rozpis jezdeckých závodů ČJF
STŘEDOČESKÁ JEZDECKÁ LIGA 2022 (SJL)
Kvalifikační kolo národního poháru ČJF ve skákání dětí a juniorů (NP)
16.04.2022
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit režim areálu či změnu programu závodů dle aktuálních
protiepidemických opatření, která musí všichni účastníci závodů plně respektovat a dodržovat.
4. Technická ustanovení
4.1.
Předpisy
4.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
4.1.2. Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126
4.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128
4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
4.1.5. Sázky nejsou povoleny.
4.2.
Veterinární předpisy
4.2.1. Před vyložením koní předloží ke kontrole vedoucí transportu zdravotní průkazy koní
a veterinární osvědčení pro přesun koní, opatřené všemi náležitostmi platnými pro příslušný rok.
4.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3. Průkazy koní jsou po dobu konání závodů ponechány v sekretariátu závodů pro kontrolu
veterinárním lékařem.
5. Obecné informace
5.1.
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.
5.2.

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 !

5.3.

Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje

5.4.

Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje

5.5.

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 označených místech

6. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Zdeněk Stehlík
Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 23.3.2022
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