SKOKOVÉ ZÁVODY - BOROVÁ
Základní údaje
Registrační číslo závodů
412C1
Pořadatel :
JK Borová MC215
Datum konání :
11.-12.4. 2009
Místo konání :
Chvalšiny - Borová , okr. Český Krumlov
Kolbiště:
venkovní jízdárna, povrch písčitý, 30 x 60 m, šířka skoků 3 a 3,5m
Opracoviště :
hala, povrch písčitý, 23 x 43 m, + za příznivého počasí travnaté hřiště
Předpisy : Pravidla jezdeckého sportu, tento rozpis
Funkcionáři závodů:
ředitel závodů: Vlastimil Kamír ing.
hlavní rozhodčí: Maršálek Miroslav Doc.ing
ostatní rozhodčí: Stejskalová Vladimíra ing., Čejková Petra
stavitel parkuru: Kozák Luboš

SOBOTA – 11.4.2009
Soutěže
1. Skoková soutěž - PONY HANDICAP - ZP
Rozhodování dle stupnice A čl. 298.2.1. (soutěž na limitovaný čas)
Stužky
Startovné: 200 Kč

2. Skoková soutěž – PONY HANDICAP - ZLP
Rozhodování dle stupnice A čl. 238.2.1. (bez rozeskakování na čas)
Věcné ceny do 3. místa, stužky
Startovné: 200 Kč
3. Skoková soutěž – PONY HANDICAP - LP
Rozhodování dle stupnice A čl. 238.2.2. (soutěž s jedním rozeskakováním)

Pro jezdce do 12 let – 2. kvalifikační kolo - PONY LIGA
Celková dotace 1.000 Kč + 50% vybraného startovného (45-30-25 %)
Věcné ceny do 5. místa, stužky
Startovné: 250 Kč

4. Skoková soutěž – PONY HANDICAP - SP
Rozhodování dle stupnice A čl. 238.2.2 – s jedním rozeskakováním
Pro jezdce do 16 let – 2.kvalifikační kolo - PONY EXTRALIGA
Celková dotace 1.000 Kč + 50% vybraného startovného (45-30-25 %)
Věcné ceny do 5. místa, stužky
Startovné: 250 Kč

5. “Hobby” soutěž na výšce 80 cm
přístupná i pro koně a jezdce bez licencí
Rozhodování dle stupnice A čl. 298.2.1. (soutěž na limitovaný čas)
Stužky
Startovné: 200 Kč

6. Skoková soutěž stupně "Z", přístupná bez omezení
Rozhodování dle stupnice A čl. 298.2.1. (soutěž na limitovaný čas)
Věcné ceny do 3. místa, stužky
Startovné: 200 Kč
7. Skoková soutěž stupně "ZL", přístupná bez omezení
Rozhodování dle stupnice A čl. 238.2.2. (soutěž s jedním rozeskakováním)
Pro jezdce do 21 let – 2.kvalifikační kolo - TEENAGER
Věcné ceny do 3. místa, stužky
Startovné: 250 Kč

NEDĚLE – 12.4.2009
8. Skoková soutěž stupně "Z", přístupná bez omezení
Rozhodování dle stupnice A čl. 298.2.1. (soutěž na limitovaný čas)
Věcné ceny do 5. místa, stužky
Startovné: 250 Kč

9. Skoková soutěž stupně "ZL", přístupná bez omezení
Rozhodování dle stupnice A čl. 238.2.2 (soutěž s jedním rozeskakováním)
1. kolo POHÁRU firmy KAMÍR A Co. PACOV
Celková dotace 1.500 Kč + 50% vybraného startovného (45-30-25 %)
Věcné ceny do 5. místa, stužky
Startovné: 250 Kč

10. Soutěž se stupňovanou obtížností do 120 cm, se žolíkem 130 cm,
přístupná bez omezení
Rozhodování dle stupnice A čl. 269, bez rozeskakování, na čas

1. kolo POHÁRU firmy KAMÍR A Co. PACOV
Celková dotace min 2.600 Kč (45-30-25 %) + 50% vybraného startovného
Věcné ceny do 5. místa, stužky
Startovné 300 Kč

11. Skoková soutěž stupně "S*", přístupná bez omezení
Rozhodování dle stupnice A čl. 238.2.2 (soutěž s jedním rozeskakováním)

1. kolo POHÁRU firmy KAMÍR A Co. PACOV
Celková dotace 3.500 Kč + 50% vybraného startovného (45-30-25 %)
Věcné ceny do 5. místa, stužky
Startovné 400 Kč

Předběžný časový program SOBOTA
Prezentace:
Úhrada startovného, přejímka koní a licencí:
Začátek soutěží:

do 9.00 - pony - 1, 2, 3 ,4
do 12.00 – 5, 6, 7 - ZM, Z, ZL

10.00 h č.1 a následně soutěže 2, 3, 4
13.00 h č. 5 a následně 6, 7

Předběžný časový program NEDĚLE
Prezentace:
Úhrada startovného, přejímka koní a licencí:

Začátek soutěží:

do 9.00 – soutěže č. 8, 9
do 11.00 – č. 11, 12

10.00 h č. 8 a následně soutěž 9
13.00 h č.10 a následně 11

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek

3. Všeobecné údaje
Jmenovité přihlášky s číslem subjektu, licencí jezdců a koní, včetně vybraných čísel soutěží
zasílejte na adresu JK Borová, Borová 44, 381 01 Český Krumlov nejpozději do 10.4. 2009
e-mail: marcela@kamir.cz
Na přihlášky neobsahující veškeré náležitosti nebude brán zřetel!
Úhrada startovného : splatné 11. a 12.4. 2009 při prezentaci – kancelář závodů (v klubovně)
Změny v přihláškách : 10.4.2009 v čase 18.00-20.00h., následně uzávěrka konečných přihlášek
Protesty v souladu s PJS
Ubytování a ustájení pořadatel nezajišťuje
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka, pořadatel nepřebírá žádné
záruky za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodu a jejich koně, včetně
vybavení
4. Veterinární předpisy
Veterinární předpisy platné ke dni 11.4.2009
5. Poskytované služby
Lékařská služba : zajistí pořadatel
Veterinární služba : zajistí pořadatel, proti úhradě za provedené úkony (MVDr. Pavčík)
Rozpis byl schválen OV ČJF dne 15.3. 2009

Propozice seriálu „

Pohár firmy Kamír a Co. Pacov”

Pohár firmy Kamír a Co. Pacov se uskuteční v roce 2009 v areálu JK Borová u Chvalšin.
Skládá se z pěti kol (12.4.;9.5.;10.5.;21.6.;26.9.) a finále (27.9.) a jsou v něm hodnoceny jednotlivé
dvojice – jezdec+kůň.
Do každého kola jsou zařazeny soutěže ZL; L*; S*, ve kterých získávají dvojice body do celkového
hodnocení seriálu. Hodnotí se vždy prvních 10 dvojic podle následující tabulky:
ZL
L*
S*

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

6. místo

7. místo

8. místo

9. místo

10. místo

10
15
20

9
13,5
18

8
12
16

7
10,5
14

6
9
12

5
7,5
10

4
6
8

3
4,5
6

2
3
4

1
1,5
2

Bodové zisky jednotlivých dvojic ze všech soutěží zařazených do seriálu se sčítají do celkového
hodnocení, které určí pořadí pro kvalifikaci do finále.
Finále je rozděleno na:

„Malé finále”
Kvalifikuje se 20 nejlepších dvojic, které v seriálu nestartovaly v S*, nedokončily S* nebo dokončily
S* s 9 a více tr. body.
Dvoukolová skoková soutěž L*+ L*
Pro dvojice (jezdec+kůň), které se kvalifikovaly podle propozic seriálu „Pohár firmy Kamír a Co.
Pacov”
Soutěž podle článku 273.2.2 – do 2. kola postupuje 10 nejlepších nebo všichni bez tr. bodů.
Rozhodování a průběh soutěže podle čl. 273.3.2 (podle tabulky A, ne na čas s rozeskakováním na
čas).
Vyhodnocení umístění podle čl. 273.4.1 (podle tr. bodů a času v rozeskakování, ostatní podle
tr.bodů z obou kol a času z 1. kola)
Celková dotace 15.000,- Kč + věcné ceny
Starovné: 500,- Kč

„Velké finále”
Kvalifikuje se 20 nejlepších dvojic, které v rámci seriálu dokončily S* s 8 a méně tr. body.
Dvoukolová skoková soutěž S*+ S*
Pro dvojice (jezdec+kůň), které se kvalifikovaly podle propozic seriálu „Pohár firmy Kamír a Co.
Pacov”
Soutěž podle článku 273.2.2 – do 2. kola postupuje 10 nejlepších nebo všichni bez tr. bodů.
Rozhodování a průběh soutěže podle čl. 273.3.2 (podle tabulky A, ne na čas s rozeskakováním na
čas).
Vyhodnocení umístění podle čl. 273.4.1 (podle tr. bodů a času v rozeskakování, ostatní podle
tr.bodů z obou kol a času z 1. kola)
Celková dotace 40.000,- Kč + věcné ceny
Starovné: 1.000,- Kč

