Tělovýchovná Jezdecká Jednota Přední Kopanina (MA0003)

Cena Rotundy CDN drezurní závody
40.ročník
30.května 2020
Kvalifikační kolo Českého poháru 2020 v drezuře pony
kvalifikace pro účast na MČR 2020
Rozpis drezurních závodů ČJF
č. 200530A1
1.Základní ustanovení:
1.1.Základní údaje:
1.1.1.Kategorie závodů: CDN/C
1.1.2.Číslo závodů: 200530A1
1.1.3.Název závodů: Cena Rotundy CDN 40.ročník
1.1.4.Pořadatel:Tělovýchovná Jezdecká Jednota Přední Kopanina z.s.(MA0003)
1.1.5.Datum konání:30.5.2020
1.1.6.Místo konání:Jezdecký areál TJJ Přední Kopanina Praha
1.2.Funkcionáři závodů:- ředitel
Kadlec Antonín
- sekretář
Černá Zdeňka
- hlavní rozhodčí Kadlecová Vlasta A0001
-sbor rozhodčích Špuláková Eva B0606
Král Pavel A0002
Holubář Jiří G1214
Marešová Lucie A0593
-komisař na opracovišti člen sboru rozhodčích
-hlasatel
Havelková Magda
-výpočetní technika ACE Desing,lic.TJJ Př.Kopanina
-zpracovatel výsledků Pulcová Romana
-veterinární dozor
MVDr Barbora Schilová
-lékařská služba
Zdravotní služba Praha
-podkovářská služba na telefonu
-technické zabezpečení Lukáš Škoda
-parking
Tomáš Holan

1.3. Technické údaje:
1.3.1. kolbiště: Drezurní obdélník dle PJS – písčitý
1.3.2. opracoviště: písčité 26x57 neprav.tvaru
2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1.Uzávěrka přihlášek: 26.5.2020 (do 23,00)
2.2.Přihlášky-dle VP/N7,odst.6 http://www.jezdectvi.org).
2.3.Časový rozvrh 30.5.2020 prezentace 7:30 – 8:00 hod. pouze změny
30.5.2020 soutěž č.1 a následně další soutěže

2.3. PENĚŽITÁ PLNĚNÍ:
Úhrada startovného a zápisného VP/NP/7 30.5.2020 v sekretariátu na závodišti ráno od
7,00 – 8,00 hod. – nejpozději 1 hod.před startem v dané soutěži.Dodatečné přihlášky po
uzávěrce (dvojnásobné plnění) lze přijmout nejpozději 2hod.před začátkem soutěže.
Změna startovního pořadí za poplatek 100,-Kč
2.4.Technická porada se nekoná, veškeré informace na telefon 606530997
2.5.Prezentace: sobota 30.5.2020 od 7,30 – 8,00 telefonicky nebo osobně v sekretariátu
na závodišti.
2.6.Časový harmonogram soutěží bude upraven dle počtu došlých přihlášek.
3.Přehled jednotlivých soutěží

4. Soutěže,startovné/zápisné a ceny
1.HOBBY Soutěž - drezurní úloha Z1/2020, obdélník 20x40m – otevřená soutěž
Rozhodování dle DP- kateg.dr.závodů 1 rozhodčí+ 1zapisovatel z jednoho místa.(C)
Úloha se čte.Startovné 500,-Kč
Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč,pro první 3 umístěné, floty dle PJS
2. Drezurní soutěž st. Z - drezurní úloha Z1/2020, obdélník 20x40m – otevřená soutěž
Rozhodování dle N34 - 2 rozhodčí z jednoho místa. Úloha se čte.Startovné 500,-Kč
Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč,pro první 3 umístěné, floty dle PJS
3.Drezurní soutěž st.Z - drezurní úloha Z4/2020 - otevřená soutěž
Kvalifikace Český pohár v drezuře pony (8- 10 let)
Rozhodování dle N34 - 2 rozhodčí z jednoho místa. Úloha se čte . Startovné 500,-Kč
Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč,pro první 3 umístěné, floty dle PJS
5.Drezurní soutěž st. Z - drezurní úloha Z5/2020 - otevřená soutěž
Kvalifikace Český pohár v drezuře pony (11-13 let)
Rozhodování dle N34 -2 rozhodčí z jednoho místa. Úloha se čte. Startovné 500,-Kč
Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč,pro první 3 umístěné, floty dle PJS
4.Drezurní soutěž st. Z - drezurní úloha DÚ-A/2020 - otevřená soutěž Rozhodování dle
N34 - 2 rozhodčí z jednoho místa. Úloha se čte. Startovné 500,-Kč
Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč,pro první 3 umístěné, floty dle PJS
6.Drezurní soutěž st.L - drezurní úloha L0/2020 - otevřená soutěž Rozhodování dle N34
- 2 rozhodčí z jednoho místa. Úloha se čte. Startovné 500,-Kč
Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,-Kč,pro první 3 umístěné, floty dle PJS
6.Drezurní soutěž st.L - drezurní úloha DD/2020 - otevřená soutěž
Kvalifikace Český pohár v drezuře pony (14-16)
Rozhodování dle N40 - 3 rozhodčí odděleně. Startovné 500,-Kč
Věcné ceny v celkové hodnotě 1500,-Kč,pro první 3 umístěné, floty dle P
7.Drezurní soutěž st.L - drezurní úloha PD/2018 - otevřená soutěž

Kvalifikace Český pohár v drezuře pony (Masters)
Rozhodování dle N40 - 3 rozhodčí odděleně. Startovné 500,-Kč
Věcné ceny v celkové hodnotě 1500,-Kč,pro první 3 umístěné, floty dle PJS
8.Drezurní soutěž st.S - drezurní úloha JÚ/2018 - otevřená soutěž
Rozhodování dle N40 - 3 rozhodčí odděleně. Startovné 500,-Kč
Věcné ceny v celkové hodnotě 1500,-Kč,pro první 3 umístěné, floty dle PJS
5. Technická ustanovení:
5.1.Předpisy:
5.1.1 Závody se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS) VP a DP ČJF 2020,
platné drezurní úlohy pro rok 2020,veterinární pravidla 2020 a tímto Rozpisem.
Jezdec si zajistí čtenáře.
5.1.2. Účastníci budou dekorováni dle PJS čl.126 Soutěže budou dekorovány vždy po
skončení soutěže bez koní.
5.1.3.Ceny budou udíleny dle PJS čl.127 a 128
5.2.4.Koně pohybující se v areálu závodiště musí být označeni číslem, které má každý
kůň přidělené. Dle VP – N5/2
5.2.5.Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
5.2.6.Sázky nejsou povoleny.
5.2.Veterinární předpisy:
5.2.1.Závody se řídí platnými veterinárními pravidly ČJF a dle veterinárních podmíněk
pro rok 2020 dle SVS a MěVS v Praze, zák. 166/1999Sb.
5.2.3.Zdravotní průkazy koní musí být po celou dobu závodů uloženy v sekretariátu
závodů.
5.3.Podmínky účasti:
5.3.1. Soutěže jsou určeny pro všechny jezdce i pro jezdce na pony.Platné členství ČJF a
závodní licence pro rok 2020 (neplatí pro zahraniční účastníky)
5.3.2.Licence koní pro rok 2020
6.Obecné informace:
6.1.Odpovědnost pořadatele:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody, onemocnění, ztráty a poškození
předmětů. Za způsobilost jezdce i koně účastnit se příslušné soutěže je dle V/PJS odst.
118 odpovědný přihlašovatel, u dětí do 18 let rodiče. Veškeré náklady spojené s účastí na
závodech hradí vysílající složka.
6.2.Psi - vstup nepovolen.
6.3.Ustájení – po dobu závodů ( box/stelivo: 600,-Kč /den) Požadavek na ustájení –
závazná rezervace na JISu v přihlášce. Evidenční průkaz koně bude vrácen po předání
vyčištěného boxu.
6.4.Ubytování: se nezajištuje
6.5.Poskytované služby:
Lékařská služba: Zdravotní služba na místě po celou dobu závodů
Veterinární služba: MVDr.Barbora Schillová(proti úhradě)
Podkovářská služba: zajistí pořadatel proti úhradě
Občerstvení: na závodišti TJJ Přední Kopanina
Restaurace u“Drahušky“
Parkování dle pokynů pořadatele. Desinfekce zajištěna u vchodu na opracoviště,
závodiště a před kanceláří závodů.
v Praze 7.5.2020
Rozpis schválil:Ing.Renata Habásková

Rozpis zpracoval: Vlasta Kadlecová

