R O Z PI S

C
CHARIT
TATIVN
NÍ SPO
ORTOV
VNÍ HO
OBBY ZÁ
ZÁVODY
Y
III.ROČN
NÍK
TŘ E Š TI NA- H Á J

Již po třetí jsme pro
p Vás nachystali jezd ecký a děts
ský den, kde
e si přijde nna své každý, ať již
é nachystán
na Olympiádda "Souboj Titánů" o
soutěžící tak i divácci s dětmi, pro které je lletos poprvé
pohár MŠ nebo ZŠ se
e spoustou her zdarma
a a za odmě
ěny, velká škála jezdecckých discip
plín, ukázky
Dogdan
ncing a Dog
gfresbee, uk
kázka první pomoci (sim
mulace auto
onehody), uukázka sebe
eobrany,
ukázka Canissterapie, vož
žení na kon
ních, nafuko
ovací atrakc
ce, cukrová vata a dalš
ší....
ZÁK
KLADNÍ ÚD
DAJE:
1.1. Pořadatel : JJK MONERIIKO o.s. ML 0120
1.2. Datu
um konání : 31.
3 8.2013
1.3. Míísto konání : A
Areál JO Dub
bicko Třeštin
na – Háj
1.4. Kolb iště : Pískovéé 120x60m
1.5. Opraacoviště : Písk
kové 60x30
1.66. Funkcioná
áři :
Ředitel : D
Doleželová Liinda H1514
Hlavní rozhodččí : Ladislav Vachutka
V
H1920
Rozhodčí : Radek Smy
yčka H3045
Stavitel : L
Ladislav Vach
hutka H1920
Hlasatell : Markéta Mádrová
M
Dozor na opracoviššti : Lenka Chromčáková H1991
Čassomíra a zpraac. výsledků : Lucie Spáčiilová

TECH
HNICKÉ ÚD
DAJE:
2.1. Přeedpisy : Prav
vidla jezdeckéého sportu, jeejich doplňky
y a ustanovenní tohoto
rozpisu.
2.2. Každý
K
účastníík závodů bu
ude mít svoji identifikační
i
sadu čísel naa koně.

SOUTĚŽE:

1. Cena fy. Coobra Securityy - Drezurní úloha
ú
Z1
floty 1.-55.místo, Věcn
né ceny 1.-3.m
místo,
staartovné - 100
0kč
2. Cena fyy. Arma Pump - Křížkovýý parkur bez omezení
o
(možžnost vodiče)) – ukázka.
Každ
dý účastník ob
bdrží stužku, startovné - 100kč
3. Cena fy. R
Rybářské cen
ntrum – 1.částt - Kombinovvaný parkur 20-30cm - pro děti do 10leet , 2.část – Kombinovaný
K
ý
parku r bez omezen
ní 50cm
Hodnocení podle stupnice
s
A, dle čl. 238.2
2.1, možnost vodiče, Floty
y 1.-5.místo, V
Věcné ceny 1..-3.místo,
staartovné - 100
0kč
4. Velk
ká Cena Klub
bu Penny Girrl - pony park
kur 50cm - dlle PJS na čass a tr.b.
Hodnoceníí podle stup
pnice A, dle ččl.238.2.1, floty 1.-5.míssto, Věcné cenny 1.-3.místo
o,
sttartovné 150k
kč
5. Ceena fy. Linde Gas - Štafetoový parkur 60-70cm
6
– dlee PJS na čas a tr.b.

Hodnoc
cení podle stupnice A, dle
d čl. 238.2
2.1, 1kůň/2 jeezdci , dvě části parkuru v místě určen
ní se jezdci
prohodí, floty
y 1.-5.místo, V
Věcné ceny 1.-3.místo,
1
sta
artovné 200kčč
6. Velk
ká cena fy. AŠ Mikulka o P
POHÁR - parrkur 80cm – dle
d PJS na čaas a tr.b.
Hodnoceníí podle stup
pnice A, dle čl. 238.2.1, floty 1.-5.míssto, Věcné cenny 1.-3.místo
o,
sttartovné 150k
kč
7. Velk
ká cena Fy. Nutrend
N
-P
Parkur "ZM"
" s návazným
m rozeskakováním -dle PJS na čas a tr.
r.b.
Hodnoceníí podle stup
pnice A, dle čl. 238.2.1, floty 1.-5.míssto, Věcné cenny 1.-3.místo
o,
sttartovné 150k
kč
8. Velk
ká cena JK Moneriko
M
Jezd
decký poker - Parkur 100ccm - bez zvyšo
ování
Ho
odnocení po
odle stupnic
ce A, dle čl. 238.2.1, flotty 1.-5.místo, Finanční odm
měna pro vítěěze !
-startovné 200kč (100=staart+100=sázk
ka, která propadne vítězi))

9. HL
LAVNÍ CENA O POHÁR
P
H
HEJTMANA OLOMOUCK
KÉHO KR
RAJE
Volba
V
překáážek do 110ccm s Žolíkem
m

CENY
Y DO HLA
AVNÍ SOU
UTĚŽE VĚ
ĚNOVALA
A FY. KEN
NTAUR
-Hodnoocení dle čl.27
70 ,floty 1.-5..místo, Věcnéé ceny 1.-3.míísto, startovnné 250kč
Přřekážky budo
ou obodoványy dle obtížnosti od 50 do 120bodů
1
= žoolík
100. Cena K.M.. Fight Club - Parkur se psy
p - 30cm - na čas – ukázkka.
-Floty 1..-3.místo, Věccné ceny 1.-3..místo, starto
ovné 50kč
2.3. Předb
běžný časovýý plán : Prezentace 8.00 – 8.30hodin
Soutěž č. 1 bude zahájen
na v 9.00 hod
dinostatní vžd
dy následně.
Prezentaace i na tel: 77
76703566.
Pořa
adatel si vyhrrazuje právo změny programu!

VŠEO
OBECNÉ ÚD
DAJE:
3.1. Jm
menovité přih
hlášky zasílejjte e-mailem na:
n lindadoleezelova@seznnam.cz,
nebo tellefonicky: 77
76703566
3.2. Uzzávěrka přih
hlášek : 30.8.2
2013 do 18:00
0 hodin
3.3. Veškeré
V
náklady spojené s účastí na zá
ávodech hrad
dí vysílající sloožka.

VETERIINÁRNÍ PŘ
ŘEDPISY:
4.1. Před vyložením
v
kon
ní předloží veedoucí transp
portu příslušn
ná veterinárnní osvědčení
pro přepravu
p
dle p
platných směěrnic pro rok
k 2013.

POSKY
YTOVANÉ SLUŽBY:
S
5.1. Léka
ařská služba : zajištěna po
o dobu konán
ní závodů
5.2. Veterrinární služba
a : po dobu koonání závodů
ů proti úhrad
dě za provedeené výkony
5.3. Občersstveníí je zajiištěno v Areá
álu jezdeckého střediska.

OSTAT
TNÍ USTANO
OVENÍ:
6.1. Sekretariát závvodů bude oteevřen od 7.00
0 hodin.
6 Pořadatell si vyhrazujee právo na přřípadnou změěnu programuu.
6.3.
6.4. Pořřadatel odmítá jakoukoliv odpovědnostt za nehody nebo
n
nemoci, které by
posstihly účastnííky závodů, nebo
n
jejich ko
oně.
Příp
padné ztráty n
nebo škody pořadatel
p
neh
hradí.
6.5. Pořadatel
P
upo
ozorňuje účasstníky a návšštěvníky závo
odů, že je zakkázáno
volné
v
pobíhán
ní psů po jezd
deckém areálu.

R
Rozpis
byl scchválen OV ČJF 3.7.2013

