Jezdecká stáj – JS EQUITANA MD 188

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
3. -7.7.2019
Základní informace
Kategorie závodů:
Číslo závodů ČJF:

kategorie A
190704D1

Název závodů:
Pořadatel:
Datum závodů:
Místo konání:

MEMORIÁL JANA PAPOUŠKA
Jezdecká společnost EQUITANA z.s.
3. – 7.7.2019
areál Equitana Martinice

Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:

Aleš Suchánek
Jiřina Cibulková
Aleš Suchánek 731578301
Markéta Šveňková
Jaroslav Sedláček, Jana Rajchmanová, Jaroslav Hupka,
Oldřich Sojka, Markéta Matoušková

Styloví rozhodčí:
Technický delegát:
Stavitel trati/parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:

Zdeněk Krpela
Marc Debaere
Václav Hladík
sbor rozhodčích dle denního rozpisu
Aleš Suchánek, Linda Porebská
Jiří Bůžek
Zdeněk Dvořák
P. Karasová, zajištěno proti úhradě
Jan Štětina, zajištěno proti úhradě

Technické parametry:
Kolbiště:
Opracoviště 1:
Opracoviště 2:

100 x 55 m, písek + geotextilie
22 x 75 m, písek + geotextilie
40 x 40 m, písek + geotextilie

Přihlášky a časový rozvrh:
Uzávěrka boxy:
28.6.2019 ve 22.00 hodin
Uzávěrka přihlášky s ustájením:
28.6.2019 ve 22.00 hodin
Podmínkou přijetí objednávky boxů je zapsání všech zamýšlených soutěží do přihlášky. V opačném
případě si pořadatel vyhrazuje právo objednávku ani přihlášku NEPŘIJMOUT!!!
Uzávěrka přihlášky bez ustájení:
1.7.2019 ve 14.00 hodin
Přihlášky bez ustájení budou pořadatelem potvrzovány až po 28.6.2019

www.csi-martinice.cz

Boxy 4 a 5 dní

3000,- Kč včetně DPH

Boxy 3 dny (st – pá, pá- ne, čt – so)

2700,- Kč včetně DPH

Boxy na dva dny (st – čt, čt – pá, pá – so, so-ne)

1900,- Kč včetně DPH

Ustájení přes den

800,- Kč včetně DPH

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počty přijatých přihlášek
Přihlášky:
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: https://www.jezdectvi.org/
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na e-mail jizdarna@equitana.cz
v řádných termínech)
Prezentace
dle PJS, pouze fyzická – telefonická není povolena
Technická porada
nekoná se
Start soutěží
bude upřesněno pořadatelem na webu www.csi-martinice.cz
Sekretariát závodů
bude upřesněno pořadatelem na webu www.csi-martinice.cz

Soutěže, startovné a ceny
Středa
č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
č.7

Sk. s. PONY – st. ZP s návazným rozeskakováním
Sk. s. PONY – st. ZLP s návazným rozeskakováním
Sk. s. PONY – st. LP** na čas
Skoková soutěž se stupňovanou obtížností
Skoková soutěž s návazným rozeskakováním
Skoková soutěž na čas
Skoková soutěž na čas pro 5i a 6i leté koně s hendikepem

6 0 cm
7 0 cm
8 0 cm
do 90 cm
100 cm
110 cm
110/120 cm

Čtvrtek
č.8
č.9
č.10
č.11
č.12

Sk. soutěž se stupňovanou obtížností do
Sk. soutěž s návazným rozeskakováním
Skoková soutěž na čas pro 5i a 6i leté koně s hendikepem
Skoková soutěž - s návazným rozeskakováním
Skoková soutěž – na čas

100 cm
110 cm
115/125 cm
120 cm
130 cm

Skoková soutěž na čas
Skoková soutěž s návazným rozeskakováním
Skoková soutěž na čas
Skoková soutěž na čas

JOHN DEERE DERBY

105 cm
115 cm
125 cm
135 cm
110 cm

Skoková soutěž na čas
Skoková soutěž s návazným rozeskakováním
Skoková soutěž na čas
Skoková soutěž na čas s 1 rozeskakováním

110 cm
120 cm
130 cm
140 cm

Pátek
č.13
č.14
č.15
č.16
č.17
Sobota
č.18
č.19
č.20
č.21
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Neděle
č.22
č.23
č.24

Skoková soutěž na čas
Skoková soutěž na čas

MEMORIÁL JANA PAPOUŠKA

120 cm
130 cm
145 cm

Poznámka pořadatele:

V rámci tohoto mítinku je možné splnit kvalifikaci na skokové MČR
2019 ve všech kategoriích jezdců na velkých koních
Všechny soutěže se započítávají do žebříčku

Jezdec Šampion Equitana Martinice 2019
Do Plzeňské Jump Tour soutěže
1,2,3,9,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24
Středa 3.7.2019
Soutěž č.1:

Skoková soutěž – st. ZP hendikep
Soutěž pro děti do 16 let všech kategorií PONY
rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné rozeskakování,
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru
Startovné: 300,-Kč
Ceny: floty dle PJS ČJF + další věcné ceny pro prvních 5 umístěných

Soutěž č.2:

Skoková soutěž – st. ZLP hendikep
Soutěž pro děti do 16 let všech kategorií PONY
rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné rozeskakování,
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru
Startovné: 300,-Kč
Ceny: floty dle PJS ČJF + další věcné ceny pro prvních 5 umístěných

Soutěž č.3:

Skoková soutěž na čas – st. LP ** hendikep
Soutěž pro děti do 16 let všech kategorií PONY
Rozhodování dle čl. A 238.2.1
Startovné: 300,-Kč
Ceny: floty dle PJS ČJF + další věcné ceny pro prvních 5 umístěných

Soutěž č.4:

Skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 90 cm
rozhodování dle PJS, čl.269
Startovné: 300,-Kč
Ceny: floty dle PJS ČJF + další věcné ceny pro prvních 5 umístěných
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Soutěž č.5:

Skoková soutěž – st. Z – do 100 cm s návazným rozeskakováním
rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné rozeskakování,
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru
Startovné: 300,-Kč
Ceny: floty dle PJS ČJF + další věcné ceny pro prvních 5 umístěných

Soutěž č.6:

Skoková soutěž – st. ZL – do 110 cm na čas
Rozhodování dle čl. A 238.2.1
Startovné: 350,-Kč
Ceny: 5.100,-Kč (1000, 800, 500, 8 x 350)

Soutěž č.7:

Skoková soutěž pro 5 a 6 leté koně s hendikepem 110/120 cm
Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.5, 238.2.1 na čas, bez rozeskakování
Startovné: 450,-Kč
Ceny: 6 550,-Kč (1500, 1000, 700, 600, 500, 5 x 450)

Čtvrtek 4.7.2019
Soutěž č.8:

Skoková soutěž se stupňovanou obtížností do 100 cm
rozhodování dle PJS, čl.269
Startovné: 300,-Kč
Ceny: floty dle PJS ČJF + další věcné ceny pro prvních 5 umístěných

Soutěž č.9:

Skoková soutěž st. ZL –do 110 cm s návazným rozeskakováním
rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné rozeskakování,
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru
Startovné: 350,-Kč
Ceny: 5.100,-Kč (1000, 800, 500, 8 x 350)

Soutěž č.10:

Skoková soutěž pro 5 a 6 leté koně s hendikepem 115/125 cm
Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.5, 238.2.1 na čas, bez rozeskakování
Startovné: 500,-Kč
Ceny: 10.000,-Kč (2800, 2000, 1000, 700,- 7 x 500)

Soutěž č.11:

Skoková soutěž – L** - 120 cm s návazným rozeskakováním
rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné rozeskakování,
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru
Startovné: 500,-Kč
Ceny: 8.000,-Kč (2000, 1500, 1200, 1000, 800, 3 x 500)
www.csi-martinice.cz

Soutěž č.12:

Skoková soutěž S** – 130 cm na čas
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1, na čas bez rozeskakování
Startovné: 550,- Kč
Ceny: 12.000,-Kč (3000,-2500,- 2000,- 1200,- 6 x 550,-)

Pátek 5.7.2019
Soutěž č.13:

Skoková soutěž – do 105 cm na čas
Rozhodování dle čl. A 238.2.1 na čas bez rozeskakování
Startovné: 300,-Kč
Ceny: floty dle PJS ČJF + další věcné ceny pro prvních 5 umístěných

Soutěž č.14:

Skoková soutěž – 115 cm s návazným rozeskakováním
rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné rozeskakování,
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru
Startovné: 450,-Kč
Ceny: 6 550,-Kč (1500, 1000, 700, 600, 500, 5 x 450)

Soutěž č.15:

Skoková soutěž S* – 125 cm na čas
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1, na čas bez rozeskakování
Startovné: 500,- Kč
Ceny: 10.000,-Kč (2800,-2000,- 1000,- 700,- 7 x 500,-)

Soutěž č.16:

Skoková soutěž st. ST* – 135 cm na čas
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1, na čas, bez rozeskakování.
Startovné: 700,Ceny: 20.000,-Kč (5000, 4000, 3000, 2000, 1500, 1000, 5 x 700)

Soutěž č.17:

JOHN DEERE DERBY 2019
soutěž otevřena pro všechny jezdce a koně bez omezení
Terénní skoky do 110 cm, skoky na kolbišti 115 cm
Rozhodování dle tab. C, čl. 277
Startovné: 1000,- Kč
Výhry: 20.000,- Kč (6000,- 4000,- 3000,- 7 x 1000)
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Sobota 6.7.2019
Soutěž č.18:

Skoková soutěž st. „ZL“ – do 110 cm na čas
Rozhodování dle čl. A 238.2.1
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 5.100,-Kč (1000, 800, 500, 8 x 350)

Soutěž č.19:

Skoková soutěž st. L** – 120 cm – návazné rozeskakování
rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 – návazné rozeskakování,
soutěžící, kteří nepostoupí do rozeskakování se umístí podle
dosažených trestných bodů a času v základním parkuru
Startovné: 500,- Kč
Ceny: 10.000,-Kč (3000, 2000, 1000, 8 x 500)

Soutěž č.20:

Skoková soutěž st. S** – 130 cm
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1, na čas bez rozeskakování
Startovné: 600,- Kč
Ceny: 15.000,-Kč ( 4500, 3000, 2000, 1500, 1000, 5 x 600)

Soutěž č.21:

Skoková soutěž st. ST** - 140 cm
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2 na čas s 1 rozeskakováním
Startovné: 800,- Kč
Ceny: 25.000,-Kč ( 6000, 4000, 3000, 2000, 1700, 1100, 9 x 800)

Neděle 7.7.2019
Soutěž č.22:

Skoková soutěž st. "L**" – 120 cm
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1 na čas
Startovné: 600,- Kč
Ceny: 15.000,-Kč ( 4500, 3000, 2000, 1500, 1000, 5 x 600))

Soutěž č.23:

Skoková soutěž st. "S**" – 130 cm
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2 s 1 rozeskakováním
Startovné: 700,- Kč
Ceny: 20.000,-Kč (5000, 4000, 3000, 2000, 1500, 1000, 5 x 700)

Soutěž č.24:

„Dvoukolová soutěž“ – T* 145 cm

MEMORIÁL JANA PAPOUŠKA 2018
1. kolo – parkur st. „T*“ – 145 cm
2. kolo – 8 překážek, 10 skoků – T* - 145 cm
Do druhého kola postupuje 15 nejlepších z 1. kola (podle trestných bodů
a času), nejméně však 25% startujících v 1. kole.
Rozhodování dle čl. 273.2.2, 273.3.1, 273.4.1
Startovné: 1 000,-Kč

Ceny: 150.000,-Kč
( 50.000,- 30.000,- 20.000,- 15.000,- 8.000,- 6.000,- 5.000,- 3.000,- 2.000,- 11 x 1.000,-)
www.csi-martinice.cz

Technická ustanovení
Předpisy
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS
Sázky nejsou povoleny
Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí
obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok. Účastníci
závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka - pořadatele a to včetně vyložení koní do
příchodu veterinárního lékaře. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař
závodů při příjezdu.

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 závody hradí
vysílací složka / přihlašovatel.
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 !
Ubytování, elektrické přípojky
Hotel EQUITANA, objednávky na e-mail obchod@equitana.cz
Přípojka el. energii 250,-Kč/den - NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM V PŘIHLÁŠCE.
Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Aleš Suchánek

Rozpis za OV ČJF schválil: dne 27.5.2019
Ing.Eva Mentlíková
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