Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno
e-mail: info@panskalicha.cz; www.panskalicha.cz
tel./fax: +420 545 228 221

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ VE VŠESTRANNOSTI

MISTROVSTVÍ ČR DĚTI, JUNIOŘI
MLADŠÍ, JUNIOŘI STARŠÍ
č. závodu 904G1

4. – 6. září 2015
JK Panská lícha o.s.
Obřanská 180a
614 00 Brno
1.

Česká jezdecká federace
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 – Strahov

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
1.1.

Pořadatel:

z pověření České jezdecké federace JK Panská lícha, o.s.,
Obřanská 180a,
614 00 (MG0061)

1.2.

Termín:

4. – 6. září 2015

1.3.

Místo konání:

Jezdecký areál Panská lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno

1.4.
1.5.
1.6.

Kolbiště:
pískové 50x80
Drezurní obdélník: pískový 20 x 60
Opracoviště:
pískové 40x80

1.7.

Funkcionáři závodů:
Ředitel:
Sekretář:

Ing. Jiří Charvát
Mgr. Lenka Sekaninová

Hl. rozhodčí:

Daniela Diringerová

Rozhodčí:

Alena Vetišková
Dana Kuřitková
Hana Chmelová
Roman Krzyzanowski (POL)
Josef Hrabálek
Zdenek Ságl
Karl Paar (AUT)
Eva Sobotková
Miriam Pavloušková
Jana Bambuchová
Eva Urbanová

Stavitel:
TD:
Hlavní komisař:
Komisař:
Zpracování výsledků:
Hlasatel:

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:
2.1.

Předpisy: PJS, VP, Veterinární pravidla, STP MČR a ustanovení tohoto
rozpisu.

2.2.

Soutěže:

Mistrovské
2.2.1. Junioři starší (17-18 let)
stupeň obtížnosti: "L"
a) drezurní úloha:
CNC 6/14
b) terénní zkouška:
2200-3000 m, max. počet skoků 25, rychlost 500 m/min,
výška 105 cm
c) skoková zkouška:
výška 110 cm, délka 500m, rychlost 350 m/min.,
max. počet překážek 9-10/12
Limity kvalifikace: dvojice (jezdec-kůň), dosažení 1 kvalifikačního výsledku minimálně
st. "ZL" nebo odpovídající zahraniční stupeň obtížnosti ve stejných parametrech,
drezurní zkouška max. 75 trestných bodů, terénní zkouška max. 20 trestných bodů na
překážkách, skoková zkouška max. 16 trestných bodů na překážkách.
2.2.2. Junioři mladší (14-16 let)
stupeň obtížnosti "ZL"
a) drezurní úloha:
CNC 4/14
b) terénní zkouška:
2000-2500 m, max. počet skoků 20, rychlost 480 m/min,
výška 100 cm
c) skoková zkouška:
výška 100 cm, délka 500m, rychlost 350 m/min.,
max. počet překážek 9-10
Limity kvalifikace: dvojice (jezdec - kůň), dosažení 1 kvalifikačního výsledku
minimálně st. "Z", ostatní parametry stejné jako u starších juniorů.
2.2.3. Děti (12-14 let)
stupeň obtížnosti "Z"
a) drezurní úloha:
b) terénní zkouška:
c) skoková zkouška:

CNC 2/14
1200 - 1800 m, max. počet skoků 15, rychlost 450 m/min,
výška 90 cm
výška 90 cm, délka 500m, rychlost 350 m/min.,
max. počet překážek 8-9/8-9

Limity kvalifikace: dvojice (jezdec-kůň), dosažení kvalifikačního výsledku minimálně
st. "ZK" nebo st. "L" pony, ostatní parametry stejné jako u starších a mladších juniorů
Otevřené
2.2.4. Soutěž všestrannosti stupně “L“ – soutěž otevřená bez omezení
a) drezurní zkouška : CN 5/14 (obdélník 20 x 40 m)

b) terenní zkouška : 2200-3000 m, max. počet skoků 25, rychlost 500 m/min,
výška 105 cm
c) skoková zkouška : výška 110 cm, délka 500m, rychlost 350 m/min.,
max. počet překážek 9-10/12

2.2.5. Soutěž všestrannosti stupně “ZL“
a) drezurní zkouška : CN 3/14 (obdélník 20 x 40 m)
b) terenní zkouška : 2000-2500 m, max. počet skoků 20, rychlost 480 m/min,
výška 100 cm
c) skoková zkouška : dle ST výška 100 cm, délka 500m, rychlost 350 m/min.,
max. počet překážek 9-10
Kategorie soutěže:
a) Šampionát ČR veteránů 2014 pro jezdce od 50 let (soutěže se mohou z
účastnit pouze dvojice, které nikdy nestartovaly v soutěži CNC2*)
b) otevřená bez omezení
2.2.6. Soutěž všestrannosti stupně “Z“
a) drezurní zkouška: CN 1/14 (obdélník 20 x 40 m)
b) terénní zkouška: 1200 - 1800 m, max. počet skoků 15, rychlost 450 m/min,
výška 90 cm
c) skoková zkouška : výška 90 cm, délka 500m, rychlost 350 m/min.,
max. počet překážek 8-9/8-9
Kategorie soutěže:
a) Prostata Cup ženy od 40 let, muži od 45 let, u kategorie Prostata Cup
úleva pro ženy za každé dítě 3 roky
b) otevřená bez omezení
2.2.7. Hobby soutěž všestrannosti stupně “ZK“ - otevřená soutěž bez omezení
a) drezurní zkouška: CN 1/14 (obdélník 20 x 40 m)
b) terenní zkouška: 1000 - 1600 m, max. počet skoků 15, rychlost 450 m/min,
výška 80 cm
c) skoková zkouška : výška 80 cm, délka 450m, rychlost 325 m/min.,
max. počet překážek 8-9/8-9
2.2.8. SOUTĚŽ BENJAMIN CUP PONY „ZLP“
a) Drezurní zkouška – CN2/14
b) terenní zkouška: 1000-1500 m, 350-400 m/min., max.15 skoků, výška do 70 cm
c) skoková zkouška: výška překážek 70 cm, 275-325 m/min., 1 kombinace na 9-10 m,
8-9/8-9 skoků

3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
3.1.

Přihlášky pro MČR
Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní a
údajů o kvalifikaci zasílejte sekretáři oblastí. Ti zašlou následně přihlášku za
oblast do termínu uzávěrky přihlášek 25.8.2015
mailem na info@panskalicha.cz
popřípadě na adresu:
Mgr. Lenka Sekaninová
JK Panská lícha o.s., Obřanská 180a, Brno 614 00
e-mail: info@panskalicha.cz
V přihlášce je nutné uvést jméno a telefonní a mailový kontakt na
vedoucího ekipy dané oblasti
Přihlášky pro soutěže bez omezení
Prostřednictvím on-line přihlašovacího systému ČJF do 25.8.2015
Technická porada se koná ve čtvrtek 3.9.2015 ve 20 hod v restauraci.
Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Sekaninová, tel: 603 268 628

3.2. Účast: řádně přihlášení startující, splňující podmínky pro účast v MČR dle STP a
po předložení dokladů koní i jezdců.
Bez dokladů nebude start povolen!!!!
3.3. Peněžitá plnění
Ustájení
OBJEDNÁVKA BOXŮ VČETNĚ ÚHRADY DO 25.8.2015
Č. účtu: 150438980/0300 Do poznámky uveďte prosím jméno jezdce
Cena boxu na akci: 1.600,- Kč včetně první podestýlky
Zasláním přihlášky (do 25.8.2015) s objednávkou boxů souhlasíte
s následujícími storno podmínkami:
zrušení objednávky boxu po 25.8.2015 – storno poplatek 100%
Účastníci MČR si objednají ustájení sami na e-mail:
info@panskalicha.cz a uhradí dle podmínek výše.
Cena 1 balík sena cca 25 kg:
Cena 1 balík pilin cca 20 kg:
Elektrická přípojka čtvrtek-neděle
Zápisné:
Soutěž č. 1, 2, 3
Soutěž č. 4
Soutěž č. 5

bez poplatku
800,- Kč
700,- Kč

200,- Kč
280,- Kč
600,- Kč

Soutěž č. 6, 7, 8

600,- Kč

Startovné se nevybírá
3.4.

Ubytování: v Hotelu Panská lícha, tel./fax: 545228220
e-mail:
hotel@panskalicha.cz
ceník na:
www.panskalicha.cz
3.5. Stravování v areálu závodu.
3.6. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
3.7. Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní ani diváků
3.8. Stížnosti a námitky: v souladu s PJS
3.9. Sázky nejsou povoleny
3.10. Parkování v areálu
4. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
4.1.
4.2.

Vedoucí transportu odevzdá před vyložením koní veškeré náležitosti
vyžadované SVS ČR pro přesun a svod jezdeckých a sportovních koní v roce
2015.
Účastníci jsou povinni řídit se pokyny veterináře a pořadatele.

5. POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
5.1.
5.2.
5.3.

Lékařská služba:
Veterinární služba:
Podkovářská služba:

MUDr. Martina Jansová a ZZS Vyškov
MVDr. Jana Schmidtová
zajistí pořadatel – proti úhradě

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ:
6.1.

Peněžité ceny:

Soutěž č. 1 - Finanční ceny v celkové hodnotě 10.500,- Kč (4.000,-/3.500,-/3.000,-)
+ příspěvek od ČJF
Soutěž č. 2 - Finanční ceny v celkové hodnotě 10.500,- Kč (4.000,- / 3.500,- / 3.000,-)
+ příspěvek od ČJF

Soutěž č. 3 – věcné ceny v celkové hodnotě 10.500,- (4.000,- / 3.500,- / 3.000,-)
+ příspěvek od ČJF
Šerpy, medaile a poháry pro 1.-3. místo dle PJS, první umístění v soutěžích MČR
obdrží deky od společnosti PROFIEQUIS. Floty dle VP čl. 126
Soutěž č. 4 - 6.000,- Kč (1.900,-, 1.500,-, 1.000,-, 800,-, 800,-)
Soutěž č. 5 - 5.000 Kč (1.400,-, 1.200,-, 1.000,-, 700,-, 700,-)
Soutěž č. 6, 7, 8 – věcné ceny v celkové hodnotě 3.000,- Kč (1.300,- / 1.000,- / 700,-)
Dekorování a ceny dle VP čl. 126, 127
Vítězové Prostata Cupu a Šampionátu ČR veteránů budou vyhlášeni z otevřených
soutěží. První tři obdrží věcné ceny. Dekorování dle PJS
6.2.

Kancelář závodů zřízena v jezdeckém areálu Panská lícha
Otevřena:

čtvrtek:
pá - ne:

16:00 – 20:00 hodin
7:30 – 20:00 hodin

7. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM
ČTVRTEK 15:00 – 17:00 hod. prezentace v kanceláři závodu účastníků MČR a
veterinární přejímka
Pro účastníky otevřených soutěží možno také
prezentovat přes sms na čísle:

603 268 628

Definitivní startovní listiny budou ve čtvrtek v 18.00 hod. vyvěšeny na
www.panskalicha.cz a hlavní informační tabuli u kanceláře závodů.
1. Kondiční zkouška se nekoná
3.9.2015 ČTVRTEK
4.9.2015 PÁTEK

19:00
9:00

5.9.2015 SOBOTA

9:00
19:00

6.9.2015 NEDĚLE

9:00
10:00

technická porada v restauraci Panská lícha
drezurní zkoušky
terénní zkoušky všestrannosti
společenský večer s grilováním a opékáním
špekáčků pro všechny účastníky závodů
módní přehlídka
diskotéka
2. kondiční zkouška
parkur

Pro dekorování mistrovských soutěží si každý zabezpečí držiče koně.
POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ČASOVÉHO PROGRAMU.

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti.
Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně!!
Zákaz volně pobíhajících psů během závodů - pouze na vodítku.
Boxy budou po ukončení ustájení předány pořadateli řádně vyčištěny!!

Rozpis zpracoval:

Mgr. Lenka Sekaninová

Za VV ČJF schválil dne: 19. 7. 2015 Jaroslav Hupka

dne:

12.7.2015

