MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VE VŠESTRANNOSTI 2013
PONY, DĚTI , MLADÍ JEZDCI
KONANÉ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE A STAROSTY
OBCE CHVALŠINY
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Číslo závodů:
Pořadatel:

921 C1

JK BOROVÁ (MC215) Z POVĚŘENÍ ČJF
www.farmaborova.cz , Borová u Chvalšin, okr.Český Krumlov, 381 01

20. – 22. 9. 2013

Termín:
Místo konání:
BOROVÁ U CHVALŠIN, OKR. ČESKÝ KRUMLOV
Kolbiště – terénní zkouška : Travnaté
Parkur:
Pískový + geotextilie 38 x 70 m
Drezurní obdélník:
Pískový + geotextilie 20 x 60 m
Opracoviště:
Pískové pro drezuru a parkur, travnaté pro terénní zkoušku
Funkcionáři závodů:
• Čestný ředitel:
• Ředitel:
• Sekretář závodů:
• Hlavní rozhodčí:
• Sbor rozhodčích:
•
•
•
•
•

Doc. RNDr. Milan GELNAR CSc.
Ing. Vlastimil KAMÍR
Marcela KAMÍROVÁ
Věra FIŠAROVÁ
Johann PICHLER (AUT)
Daniela DIRINGEROVÁ
Stavitel tratí:
Zdeněk SÁGL
Technický delegát: Karl PAAR (AUT)
Hlasatel:
Jaroslav GRODL
Hlavní komisař :
ing.Patrik SUKDOLÁK
Asistent stewarda : Zdeněk NĚMEC, ing.Antonín KLAUS
Zpracování výsledků: Jana BAMBUCHOVÁ

2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu, STP MČR 2013, VP, Vet. pravidla
SOUTĚŽE
Č.1 - CNC-1* MČR/C – MLADÍ JEZDCI
Drezurní zkouška: FEI 1*2009 B
Terénní zkouška:
2400 – 3200 m, 520 m/min.,29 sk. 110 cm
Skoková zkouška:
max 600 m, 350 m/min., př./skoky – 10-11/13, 115 cm

Kvalifikace dvojice : dosažení l kvalifikačního výsledku minimálně ze soutěže st.“L“
Č.2 - „ZL“ MČR/C - DĚTI
Drezurní zkouška: CN 4/10
Terénní zkouška:
2000 – 2500 m, 430 – 480 m/min., 20 sk. 100 cm
Skoková zkouška:
max. 500 m, 350 m/min.,př./skoky – 9/10, 100 cm
Kvalifikace dvojice : Dosažení l kvalifikačního výsledku minimálně ze soutěže st. „Z“
Č.3 - „ZL - PONY
Drezurní zkouška:
Terénní zkouška:
Skoková zkouška:

“ MČR/C – PONY – jezdci 10-12 LET
C N 2 / 09 (obdélník 20 x 60 m)
1000-1500 m, 350 - 400 m./min., max. 15 skoků, výška do 70 cm
70 cm (dle par.8-9 překážek, 275-325m/min., 1 kombinace 9-10 m)

V případě, že v termínu uzávěrky MČR C Pony 2013 nebude dle VP bod N12.1 naplněna
věková kategorie jezdců 10 – 12 let, budou mít případné dvojice z této věkové kategorie při splnění
kvalifikačních limitů (Pony L a vyšší) možnost startu v mistrovské soutěži Pony obtížnosti L a tato
bude mistrovskou soutěží pro kategorii jezdců 10 – 16 let.
Výše uvedený odstavec bude uplatněn pouze a jen tehdy pokud v den uzávěrky přihlášek na MČR
C Pony 2013 nebude kategorie jezdců 10 – 12 let naplněna dle bodu VP N12.1. !
Č.4 - „L - PONY “ MČR/C – PONY – jezdci 13-16 let
Drezurní zkouška: C N 2 / 09 (obdélník 20 x 60 m)
Terénní zkouška:
1000-1600 m, 380 - 450 m./min., max. 15 skoků, výška do 80 cm
Skoková zkouška:
80 cm (dle par.8-9 překážek, 300-350m/min., 1 kombinace 9-10,5 m nebo
6,30-7,5m)
Kvalifikační podmínky : dokončení minimálně jedné soutěže všestrannosti o obtížnosti
odpovídající mistrovské soutěži v dané kategorii a vyšší pro dvojici.
Kvalifikační výsledek musí být dosažen v období od MČR 2012 do uzávěrky přihlášek na MČR
2013.
Do kvalifikace je možno započítávat i výsledky ze soutěží stejné či vyšší obtížnosti v zahraničí.
Jezdec je povinen zaslat datum a místo splnění kvalifikace společně s přihláškou pořadateli MČR.
V rámci těchto závodů se konají i nemistrovské soutěže, které budou schváleny oblastním výborem.

3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
Jmenovité přihlášky: Marcela Kamírová
mail: marcela@kamir.cz
Chvalšiny-Borová 44
381 01 Český Krumlov
mobil: 724 059 717
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: JMENOVITÝCH - DO : 10.9. 2013.
U každé přihlášky je nutno napsat čísla licencí jezdců, koní a klubu. Uveďte kontaktní telefon.
Uzávěrka koneč. přihlášek - dne: 17.9.2013 do: 18.00 hod.
PREZENTACE:
čtvrtek 19.9.2013 - 16.00 – 18.00 hod.
Účast: řádně přihlášení startující, splňující podmínky pro účast v jednotlivých soutěžích dle PJS a
STP po předložení dokladů koní i jezdců. Bez dokladů nebude start povolen!!!!
Kancelář závodů: věž rozhodčích 19.9.2013 od 15 hodin
Kontaktní osoba po celou dobu závodů – Marcela Kamírová 724 059 717
USTÁJENÍ: včetně sena a podestýlky - pro účastníky MČR vratná záloha 1000 kč, která bude
vrácena při prezentaci, nutno zaplatit do 10.9.2013 na č.ú. 43-5627060237 / 0100
Pro účastníky MČR ustájení zdarma.
Ubytování: Ubytovna Na hřišti – 3 km – 724 917 696
Penzion Střemily – 5 km – 777 794 892
Restaurace Na rynku - 3 km – 603 964 509

Kájovská hospoda – 606 421 395
Stravování:
možnost v areálu závodiště po celou dobu konání závodů
účastníci mistrovství celodenní stravování zdarma - stravenky
Úhrady:
veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
Odpovědnost:
pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní ani diváků
Stížnosti a námitky: v souladu s PJS
4. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
Vedoucí transportu odevzdá před vyložením koní veškeré náležitosti vyžadované
SVS ČR pro přesun jezdeckých a sportovních koní v roce 2013.
Veterinární lékař provede ve stájích přejímku všech koní, kontrolu
průkazů a záznamů o předepsané vakcinaci a vyšetření. Koně nesplňující podmínky
nebudou připuštěny k soutěži. Přejímka po uvedeném termínu - pouze proti úhradě !!!
Účastníci jsou povinni řídit se pokyny veterináře a pořadatele.
PŘEJÍMKA KONÍ:
čtvrtek 19.9.2013 - 15.00 – 17.00 hod.
5. POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Lékařský dozor:
Zdravotní záchranná služba Český Krumlov
Veterinární služba: MVDr. Peter PAVČÍK - proti úhradě
Podkovářská služba: Zdeněk Podešva – proti úhradě
6. OSTATNÍ USTANOVENÍ:

CENY:
místo

1.

Všechny kategorie

medaile

šerpa

pohár

2.

medaile

šerpa

pohár

3.

medaile

šerpa

pohár

4.- 6.

floty

deka

ZL pony

L - pony

věcné
ceny
v hodnotě
5.000 Kč

věcné ceny
v hodnotě
5.000 Kč

věcné
ceny
v hodnotě
3.000 Kč
věcné
ceny
v hodnotě
2.000 Kč

mladí
jezdci

děti
sedlo

10.000 kč

věcné ceny
v hodnotě
3.000 Kč

věcné ceny
v hodnotě
5.000 Kč

5.000 kč

věcné ceny
v hodnotě
2.000 Kč

věcné ceny
v hodnotě
3.000 Kč

3.000 kč

7. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM:
Čtvrtek :
15:00 – 17:00 přejímka koní
16:00 – 18:00 prezentace
19:00 technická porada
Pátek :
8:00 drezurní zkoušky v pořadí oznámeném na technické poradě
Prohlídky tratí – po celý den
Sobota :
9:00 terénní zkoušky v pořadí a časech oznámených na technické poradě
8:00 kondiční zkoušky v pořadí a časech oznámených na technické poradě
Neděle :
10:00 skokové zkoušky v pořadí a časech oznámených na technické poradě
Startovní listiny budou vyvěšeny na oficiální tabuli na věži rozhodčích a na opracovišti
A na www.farmaborova.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startů (neplatí pro MČR) a změnu časového
programu.
DEKOROVÁNÍ A PŘEDÁNÍ CEN PO UKONČENÍ SOUTĚŽÍ V KOREKTNÍM ÚBORU.

Zpracovala: Marcela KAMÍROVÁ 12.7.2013

Schváleno dne 26.7.2013, za VV ing.Jan Metelka

