JO La-Bohéme Zduchovice - subjekt MB0283

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
CHANNEL STAR 2021 - 3.kolo
18.6. - 20.6.2021
1 . Z á k l a dn í us t a no v e n í
Kategorie závodů:
Č ísl o z á v o d ů Č J F :
Název závodů:
Pořadatel:
Datum závodů:
M í st o z á v o d ů :

CSN
2 1061 8 B 1
CHANNEL STAR 2021 - 3.kolo
Jezdecké centrum Zduchovice MB0283
18.6.2021 - 20.06.2021
Zduchovice 65, 262 63 Kamýk nad Vltavou

2. Funkcionáři závodů
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
K ont ak t ní os oba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:

Ing. Ladislav Krulich
Nikola Odstrčilová, 604 220 575
Mgr. Barbara Hassová
Z d e ň k a Š t r u n co v á D 0 2 7 5
Petra Mašková D0528, Michaela Daňková D0550, Lenka
Valtrová D1160
Petra Mašková D0528, Zdeňka Štruncová D0275
P et r M a š ek C 0 2 4 0
Michael Beneš
Ing.Klára Vaňková
H a n a P o ko r n á
MVDr. Miroslav Zoul

Stylový rozhodčí:
Stavitel parkurů:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární služba:

3 . T e c hn i c k é p a r a m e t r y
K o l b iš t ě :

110 x 65 m pískové, rohože Austromodul; speciální směs písku a materiálu
Clopf&Fiber /vyvinuto v UK/
Opracoviště: 35 x 65 m pískové, povrch stejný jako na kolbišti
25 x 50 m pískové, povrch stejný jako na kolbišti
jezdecká hala 22 x 50 m
jezdecká hala 32 x 66 m

4 . P ř i h l á š k y a č a s o v ý r oz v r h
Přihlášky dle PJS výhradně přes JIS - https://www.jezdectvi.org/zavody
Uzávěrka přihlášek : 17.6.2021 ve 10:00h.
Uzávěrka boxů: 17.6.2021 ve 10:00h.
Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude objednatelem využit.
Ustájení :
BOXY ČT-NE
BOXY PÁ-NE
Box na 2 dny (přes noc)
Box na jeden den (přes den)

2.000,-Kč
1.600,-Kč
1.200,-Kč
500,-Kč (v případě volné kapacity)

V CENĚ JE 1. NASTLÁNÍ (SLÁMA/PILINY), SENO NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ!!!
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Balík sena - 1.500,-Kč velký // 150,-Kč malý
Balík slámy - 650,-Kč // 120,-Kč malý
Balík pilin - 300,-Kč

Prezentace: Prezentaci provádějte prosím pouze v případě změn na tel. 604 220 575. Prezentaci, která je
beze změn, nevyžadujeme a není nutné ji provádět.
Dále prosíme všechny startující, aby nezbytně nutné změny ve startovních listinách prováděli dostatečně
včas! Jinak nemusí být změna ve startovní listině umožněna!
Technická porada: Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci
Kancelář závodů: Sekretariát závodů je umístěn v kanceláři závodů (vedle Letní restaurace). Číslo telefonu
je 604 220 575, email: zavody@resort-zduchovice.cz

5. Soutěže
Pátek 18.06.2021
č.1
8:00
č.2:
č.3:
č.4:
č.5:
č.6:
č.7:
Sobota 19.06.2021
č.8:
8:00
č.9:
č.10:
č.11:
č.12:
č.13:
č.14:
Neděle 20.06.2021
č.15:
8:00
č.16:
č.17:
č.18:
č.19:
č.20:
č.21:
č.22

Skoková soutěž ZM - na limit
Skoková soutěž Z - na limit
Skoková soutěž ZL - na čas
Skoková soutěž L* - na čas
Skoková soutěž pony - ZP - na styl - ČP 2021 ve stylovém skákání pony
Skoková soutěž pony - ZLP - na styl - ČP 2021 ve stylovém skákání pony
Skoková soutěž pony - LP** - na styl - ČP 2021 ve stylovém skákání pony
Skoková soutěž pony - ZP - na návazné rozes. - ČP 2021 pony jezdců
Skoková soutěž pony - ZLP - na čas - ČP 2021 pony jezdců
Skoková soutěž pony - LP** - na čas - ČP 2021 pony jezdců
Skoková soutěž Z - na limit
Skoková soutěž ZL - na čas
Skoková soutěž L* - na čas
Skoková soutěž S* - na čas
Skoková soutěž pony - ZLP - na čas
Skoková soutěž pony - LP**- na čas
Skoková soutěž pony - SP** - na čas - ČP 2021 pony jezdců
Skoková soutěž pony - STP** - na čas - ČP 2021 pony jezdců
Skoková soutěž ZL - na čas
Skoková soutěž L** - na čas
Skoková soutěž S** - na čas
Skoková soutěž ST* - na čas

JO La-Bohéme Zduchovice - subjekt MB0283

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
CHANNEL STAR 2021 - 3.kolo
18.6. - 20.6.2021

Pátek 18.6.2021:
soutěž č. 1

Skoková soutěž ZM - 90cm - na limitovaný čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1
Startovné: 400,-Kč/ Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)

soutěž č. 2

Skoková soutěž Z - 100cm - na limitovaný čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1
Startovné: 400,-Kč/ Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)

soutěž č. 3

Skoková soutěž ZL - 110cm - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Bodovaná soutěž pro kategorie CHILDREN!
Hodnocení dle tab. A, čl. 238.2.1
Startovné: 400,-Kč/ Ceny: 3.000,-Kč (800-700-600-500-400)
Speciální finanční odměna pro prvních pět z kategorie Children (800-700-600-500-400)

soutěž č. 4

Skoková soutěž L* - 115cm - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Bodovaná soutěž pro kategorie JUNIOR!
Hodnocení dle tab. A, čl. 238.2.1
Startovné:450,-Kč/Ceny:4.000,-Kč (1200-900-800-600-500)
Speciální finanční odměna pro prvních pět z kategorie Junior (1200-900-800-600-500)

soutěž č. 5

Skoková soutěž pony handicap - ZP - na limit.čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 298.1.1
Kvalifikační kolo Českého poháru 2021 ve stylovém skákání pony jezdců.
Startovné: 400,-Kč /Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)

soutěž č. 6

Skoková soutěž pony handicap - ZLP - na limit.čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 298.1.1
Kvalifikační kolo Českého poháru 2021 ve stylovém skákání pony jezdců.
Startovné: 400,-Kč /Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)

soutěž č. 7

Skoková soutěž pony handicap - LP** - na čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 238.2.1
Kvalifikační kolo Českého poháru 2021 ve stylovém skákání pony jezdců.
Startovné: 400,-Kč /Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)
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Sobota 19.6.2021:
soutěž č. 8

Skoková soutěž pony handicap - ZP - na návazné rozeskakování
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 298.2.4
Bodovaná soutěž pro kategorii PONY SMALL TOUR!
Kv. kolo ČP 2021 pony jezdců – skoky - Benjamin Tour.
Startovné: 400,-Kč /Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)

soutěž č. 9

Skoková soutěž pony handicap - ZLP - na čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 238.2.1
Bodovaná soutěž pro kategorii PONY MIDDLE TOUR!
Kv. kolo ČP 2021 pony jezdců – skoky - Bronze Tour.
Startovné: 400,-Kč /Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)

soutěž č. 10

Skoková soutěž pony handicap - LP** - na čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 238.2.1
Bodovaná soutěž pro kategorii PONY BIG TOUR!
Kv. kolo ČP 2021 pony jezdců – skoky - Silver Tour.
Startovné: 400,-Kč /Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)

soutěž č. 11

Skoková soutěž Z - 100cm - na limitovaný čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle tab. A, čl. 298.2.1
Startovné: 400,-Kč/ Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)

soutěž č. 12

Skoková soutěž ZL - 110cm - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Bodovaná soutěž pro kategorie CHILDREN!
Hodnocení dle tab. A, čl. 238.2.1
Startovné: 400,-Kč/ Ceny: 3.000,-Kč (800-700-600-500-400)
Speciální finanční odměna pro prvních pět z kategorie Children (800-700-600-500-400)

soutěž č. 13

Skoková soutěž L* - 115cm - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Bodovaná soutěž pro kategorie JUNIOR!
Hodnocení dle tab. A, čl. 238.2.1
Startovné:450,-Kč/Ceny:4.000,-Kč (1200-900-800-600-500)
Speciální finanční odměna pro prvních pět z kategorie Junior (1200-900-800-600-500)

soutěž č. 14

Skoková soutěž S* - 125cm - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle tab. A, čl. 238.2.1
Startovné: 500,-Kč/ Ceny: 5.000,-Kč (1600-1200-1000-700-500)
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Neděle 20.6.2021:
soutěž č. 15

Skoková soutěž pony handicap - ZLP - na čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 238.2.1
Bodovaná soutěž pro kategorii PONY SMALL TOUR!
Startovné: 400,-Kč /Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)

soutěž č. 16

Skoková soutěž pony handicap - LP** - na čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 238.2.1
Bodovaná soutěž pro kategorii PONY MIDDLE TOUR!
Startovné: 400,-Kč /Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)

soutěž č. 17

Skoková soutěž pony handicap - SP** - na čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 238.2.1
Bodovaná soutěž pro kategorii PONY BIG TOUR!
Kv. kolo ČP 2021 pony jezdců – skoky - Gold Tour.
Startovné: 400,-Kč /Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)

soutěž č. 18

Skoková soutěž pony handicap - STP** - na čas
Soutěž pro děti do 16 let na pony všech kategorií.
Hodnocení dle čl. 238.2.1
Bodovaná soutěž pro kategorii PONY BIG TOUR!
Kv. kolo ČP 2021 pony jezdců – skoky - Masters Tour.
Startovné: 400,-Kč /Ceny: 2.500,-Kč (600-550-500-450-400)

soutěž č. 19

Skoková soutěž ZL - 110cm - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Bodovaná soutěž pro kategorie CHILDREN!
Hodnocení dle tab. A, čl. 238.2.1
Startovné: 400,-Kč/ Ceny: 3.000,-Kč (800-700-600-500-400)
Speciální finanční odměna pro prvních pět z kategorie Children (800-700-600-500-400)

soutěž č. 20

Skoková soutěž L** - 120cm - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Bodovaná soutěž pro kategorie JUNIOR!
Hodnocení dle tab. A, čl. 238.2.1
Startovné:450,-Kč/Ceny:4.000,-Kč (1200-900-800-600-500)
Speciální finanční odměna pro prvních pět z kategorie Junior (1200-900-800-600-500)

soutěž č. 21

Skoková soutěž S** - 130cm - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle tab. A, čl. 238.2.1
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Startovné: 500,-Kč/ Ceny: 5.000,-Kč (1600-1200-1000-700-500)

soutěž č. 22

Skoková soutěž ST* - 135cm - na čas
Soutěž pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle tab. A, čl. 238.2.1
Startovné: 700,-Kč/ Ceny: 7.000,-Kč (2300-1800-1400-800-700)

6. Ustájení, ubytování, elektrické přípojky
a. Ustájení :
BOXY ČT-NE
BOXY PÁ-NE
Box na 2 dny (přes noc)
Box na jeden den (přes den)

2.000,-Kč
1.600,-Kč
1.200,-Kč
500,-Kč (v případě volné kapacity)

V CENĚ JE 1. NASTLÁNÍ (SLÁMA/PILINY), SENO NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ!!!
Balík sena - 1.500,-Kč velký // 150,-Kč malý
Balík slámy - 650,-Kč // 120,-Kč malý
Balík pilin - 300,-Kč
(Storno podmínky: zrušení objednávky 14 dní pře závody - bude účtováno 0% z celkové ceny, zrušení 7 dní
před závody - bude účtováno 50% z celkové ceny, zrušení 3 dny před závody - bude účtování 100% z
celkové ceny)

b. Připojení kamionu na el.energii jednorázově 200,-Kč/den.
c. Ubytování: Možnost ubytování přímo v areálu v penzionu Jezerná.
www.pension-jezerna.cz, nebo v pensionu U Švarců (cca 300 m od areálu)
email: info@kone-zduchovice.cz, tel: 604 220 575

7 . T e c h n i c k é u st a n o v e n í
a. Předpisy
1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5. Sázky nejsou povoleny.

JO La-Bohéme Zduchovice - subjekt MB0283

Rozpis jezdeckých závodů ČJF
CHANNEL STAR 2021 - 3.kolo
18.6. - 20.6.2021
b. Veterinární předpisy
1. 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.
2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně
vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
c. 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 závodech hradí
vysílací složka / přihlašovatel.

d. 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!
e. Fotografové
Povinná akreditace všech fotografů/kameramanů před začátkem závodů! Bez souhlasu
pořadatele není možné pořizovat jakýkoliv záznam ze závodů.
Akreditace na: zavody@resort-zduchovice.cz

f. Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den

Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Nikola Odstrčilová

Rozpis schválen: Michael Moudrý 17.5.2021

