Jezdecká stáj – JS EQUITANA MD 188

CZECH EQUESTRIAN MASTERS 2016
Rozpis jezdeckých závodů ČJF
8.9. – 11.9.2016
Základní informace
Kategorie závodů:
Číslo závodů ČJF:

kategorie A
907D1

Název závodů:
Pořadatel:
Datum závodů:
Místo konání:

CZECH EQUESTRIAN MASTERS 2016
Jezdecká společnost EQUITANA z.s.
7.9. – 11.9.2016
areál Equitana Martinice

Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Vrchní rozhodčí skoky:
Sbor rozhodčích skoky:
Vrchní rozhodčí drezura:
Sbor rozhodčích drezura:
Stavitel trati/parkurů:
Asistent stavitele:
Komisař na opracovišti skoky:
Komisař na opracovišti drezura:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Podkovář:

Martin Pecka
Jiřina Cibulková
Martin Pecka
Markéta Šveňková
Dana Denková
Mgr. Jaroslav Sedláček, Jana Palečková Rajchmanová
Ing. Gabriela Valeriánová
Ladislav Dub, T. Kessler (GER)
Zdeněk Krpela
Roman Hladík, Václav Hladík
sbor rozhodčích dle denního rozpisu
sbor rozhodčích dle denního rozpisu
Aleš Suchánek
Jan Matuška
Hana Němcová
P. Karasová, zajištěno proti úhradě
Jan Štětina, zajištěno proti úhradě

Technické parametry:
Kolbiště:
Drezurní obdélník:
Opracoviště:

100 x 55 m, písek + geotextilie
20 x 60m, písek + geotextilie
22 x 75 m, písek + geotextilie

Přihlášky a časový rozvrh:
Uzávěrka boxy:
Uzávěrka přihlášky:

31.8.2016 ve 22.00 hodin
31.8.2016 ve 22.00 hodin

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počty přijatých přihlášek.
Přihlášky:
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz po předběžném odsouhlasení přihlášky s pořadatelem závodů
bude tato zadáno do online systému
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na e-mail jizdarna@equitana.cz v řádných termínech)

www.czechequestrianmasters.cz

Prezentace
Technická porada
Start soutěží
Sekretariát závodů

dle PJS
nekoná se
bude upřesněno pořadatelem na webu www.csi-martinice.cz
bude upřesněno pořadatelem na webu www.csi-martinice.cz

Středa 7.9.2016
12.00 – 18.00

tréninky drezúrních dvojic na kolbišti

Čtvrtek 8.9.2016
Soutěž č.1
Soutěž č.2
Soutěž č.3
Soutěž č.4
Soutěž č.5
Soutěž č.6

CHALLENGE CUP
TOP TEN CUP
SILVER TOUR
GOLD TOUR
DIAMOND TOUR
PONY TOUR

1. kolo finále Českého drezúrního poháru
1. kolo finále Českého drezúrního poháru
1. kolo skoky 115 cm
1. kolo skoky 125 cm
1. kolo skoky 140 cm
1. kolo skoky PONY 60 cm – na styl jezdce

Pátek 9.9.2016
Soutěž č.3
Soutěž č.4
Soutěž č.5
Soutěž č.6
Soutěž č.1
Soutěž č.2

SILVER TOUR
GOLD TOUR
DIAMOND TOUR
PONY TOUR
CHALLENGE CUPTOP TEN CUP -

2. kolo skoky 120 cm
2. kolo skoky 130 cm
2. kolo skoky 140 cm
2. kolo skoky PONY 60 cm
2. kolo finále Českého drezúrního poháru
2. kolo finále Českého drezúrního poháru

Sobota 10.9.2016
Soutěž č.7
Soutěž č.8
Soutěž č.9
Soutěž č.1

LAST CHANCE ST
LAST CHANCE GT
Finále GOLD TOUR
CHALLENGE CUP

3. kolo skoky 120 cm jezdci na 21.-40. místě
3. kolo skoky 130 cm jezdci na 21.-40. místě
3. kolo skoky 130 cm jezdci na 1.-20. místě
3. kolo finále Českého drezúrního poháru

Neděle 11.9.2016
Soutěž č.10
Soutěž č.2
Soutěž č.6
Soutěž č.5

Finále SILVER TOUR
TOP TEN CUP
PONY TOUR
Finále DIAMOND TOUR

3. kolo skoky 120 cm jezdci na 1.-20.místě
3. kolo finále Českého drezúrního poháru
3. kolo skoky PONY 70 cm
3. kolo skoky 145 cm

PONY TOUR – PRO DĚTI DO 12 LET A PRO VŠECHNY KATEGORIE PONY

Zápisné do závodů
CHALLENGE CUP
TOP TEN CUP
PONY TOUR
Cena boxu

1500,- Kč
SILVER TOUR
1400,- Kč
1800,- Kč
GOLD TOUR
1600,- Kč
990,- Kč
DIAMOND TOUR
2500,- Kč
2700,- Kč/závody – ustájení koní během závodů povinné

www.czechequestrianmasters.cz

Dotace závodů
CHALLENGE CUP

60.000,- Kč
(14.000, 10.000, 7.500, 6.000, 5.000, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500,3.500)

TOP TEN CUP

120.000,- Kč
(28.000, 21.000, 16.000, 14.000, 11.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000)

FINÁLE SILVER TOUR

40.000,- Kč
(10.000, 8.000, 7.000, 6.000 5.000, 3.000, 2.000)

FINÁLE GOLD TOUR

60.000,- Kč
(15.000, 13.000, 9.000, 7.000, 5.000, 3.000, 2.000)

Last chance Silver Tour

20.000,- Kč
(5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 6 x 1.000)

Last chance Gold Tour

30.000,- Kč
(7.500, 6.000, 5.000, 4.000, 2000, 1.500, 1.500, 1.000, 1.000)

DIAMOND TOUR

120.000,- Kč
(30.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 8.000, 5.000, 4.000, 3.000)

PONY TOUR

věcné ceny v hodnotě 50.000,- Kč
1. cena Jezdecká ochranná helma GPA Speed 2x Air
2. cena Sada Veredus Carbon Gel (strouhačky + šlachovky)
3. cena Bezpečnostní třmeny Freejump Soft Up Lite + 2x ozdobný pin
4. cena Uzdečka Schockemöhle Paris
5. cena Sada Eskadron – podsedlová dečka + čabraka na uši + bandáže
6. cena Sada Eskadron – ohlávka + vodítko + pamlsky

Každý z účastníků PONY TOUR dostane upomínkovou tašku společnosti EQUISERVIS, kde najde:
Dárkovou poukázkou na 500 Kč, malé pamlsky, kšiltovku Equiservis
Podsedlovou dečku s logem závodu CZECH EQUESTRIAN MASTERS

Týmová soutěž

60.000,- Kč
( 16.500, 13.500,10.500, 7.500, 6.000, 6.000)

Týmová soutěž – pravidla:
Z účastníků soutěží CHALLENGE CUP, TOP TEN CUP, DIAMOND TOUR a PONY TOUR budou
ve čtvrtek 8.9.2016 ve 20.00 hodin v hotelu EQUITANA veřejně vylosováno max.20 týmů – vždy 1
účastník pony túry, 1 účastník skokové túry a 1 účastník drezúrních túr.
Vyhodnocení týmové soutěže – každý z účastníků obdrží ve svojí soutěži podle konečného
umístění počet bodů – 1.místo 20 bodů, 2.místo 19 bodů atd. U drezurních soutěží bude konečné
pořadí stanoveno do bodové tabulky podle dosažených výkonnostních procent v drezúrní úloze
daného kola – obě kategorie dohromady.
Získané body budou všem 3 členům každého týmu sečteny ze všech 3 kol po skončení dané
soutěže a disciplíny, o konečném pořadí rozhoduje absolutní součet bodů. Tým s největším počtem
bodů bude vítězem, vyhlášeno bude 6 nejlepších týmů.
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Čtvrtek 8.9.2016
soutěž č. 1
1. kolo finálové soutěže CHALLENGE CUP
Hodnocení dle čl.432 – 3 rozhodčí ( čl. 437 NÚ)
Umístění rozhodčí dle č. 434
soutěž č. 2

1. kolo finálové soutěže TOP TEN CUP
Hodnocení dle čl.432 – 3 rozhodčí ( čl. 437 NÚ)
Umístění rozhodčí dle č. 434

úloha JU (2016)

úloha SG (2016)

Soutěž č.3:

Skoková soutěž 115 cm – SILVER TOUR 1. kolo
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Soutěž č.4:

Skoková soutěž 125 cm - GOLD TOUR 1. kolo
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Soutěž č.5:

Skoková soutěž 140 cm – DIAMOND TOUR 1. kolo
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Soutěž č.6:

Skoková soutěž 60 cm s hendikepem – PONY TOUR 1. kolo
Rozhodování dle čl. 298.1.1. na styl jezdce a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Pátek 9.9.2016
Soutěž č.3:

Skoková soutěž 120 cm – SILVER TOUR 2. kolo
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Soutěž č.4:

Skoková soutěž 130 cm - GOLD TOUR 2. kolo
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Soutěž č.5:

Skoková soutěž 140 cm – DIAMOND TOUR 2. kolo
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Soutěž č.6:

Skoková soutěž 60 cm s hendikepem – PONY TOUR 2. kolo
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Soutěž č. 1

2. kolo finálové soutěže CHALLENGE CUP
Hodnocení dle čl.432 – 3 rozhodčí ( čl. 437 NÚ)
Umístění rozhodčí dle č. 434

úloha JD (2016)

Soutěž č. 2

2. kolo finálové soutěže TOP TEN CUP
Hodnocení dle čl.432 – 3 rozhodčí ( čl. 437 NÚ)
Umístění rozhodčí dle č. 434

úloha IM1 (2016)

www.czechequestrianmasters.cz

Sobota 10.9.2016
Soutěž č.7:
Skoková soutěž 120 cm – LAST CHANCE SILVER TOUR
3. kolo – jezdci na 21.- 40.místě z předchozích kol
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže
Soutěž č.8:

Skoková soutěž 130 cm - LAST CHANCE GOLD TOUR
3. kolo – jezdci na 21.- 40.místě z předchozích kol
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Soutěž č.9:

Skoková soutěž 130 cm - GOLD TOUR – FINÁLE
3. kolo – jezdci na 1.- 20.místě z předchozích kol
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Soutěž č. 1

3. kolo finálové soutěže CHALLENGE CUP
Hodnocení dle čl.432 – 3 rozhodčí ( čl. 437 NÚ)
Umístění rozhodčí dle č. 434

Neděle 11.9.2016
Soutěž č.10:

úloha vJ (2016)

Skoková soutěž 120 cm - SILVER TOUR – FINÁLE
3. kolo – jezdci na 1.- 20.místě z předchozích kol
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Soutěž č. 2

3. kolo finálové soutěže TOP TEN CUP
Hodnocení dle čl.432 – 3 rozhodčí ( čl. 437 NÚ)
Umístění rozhodčí dle č. 434

Soutěž č.6:

Skoková soutěž 70 cm s hendikepem – PONY TOUR - FINÁLE
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Soutěž č.5:

Skoková soutěž 145 cm – DIAMOND TOUR - FINÁLE
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.1.a dle úpravy tohoto rozpisu níže

Vyhlášení výsledků týmové soutěže
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úloha vIM1 (2016)

Speciální úprava jednotlivých soutěží:
CHALLENGE CUP a TOP TEN CUP jsou soutěžemi seriálu Český drezúrní pohár a podléhají Pravidlům
Českého drezúrního poháru 2016.
SILVER TOUR a GOLD TOUR jsou tříkolové soutěže s následujícím hodnocením. Pro postup do 3. kola
rozhoduje součet trestných bodů z 1. a 2. kola. Jezdci umístění po dvou kolech na 1.-20. místě
postupují do FINÁLE příslušné tour. Jezdci umístění po dvou kolech na 21. – 40. místě postupují do
LAST CHANCE příslušné tour. V případě, že dojde ke shodě trestných bodů u dvou či více jezdců na 1.
místě ve FINÁLE nebo v LAST CHANCE, následuje jedno rozeskakování na čas (v případě rovnosti
bodu v rozeskakování rozhoduje čas rozeskakování). V případě bodové shody na ostatních místech
rozhoduje součet časů všech tří kol příslušné soutěže.
PONY TOUR je vícekolová soutěž. Hodnocení startujících je stanoveno takto - Soutěž na styl –
hodnocení dle PJS stylovými známkami, startující na 1. místě obdrží 20 bodů, na 2. místě 19 bodů atd.
V případě umístění ex equo dojde k součtu všech předmětných bodů a vydělení počtem účastníků
v tomto součtu. U soutěží na čas jsou opět přidělovány body od 1. místa – 20 bodů, 2. místa 19 bodů
atd. Výhercem celé PONY TOUR je účastník s nejvyšším součtem dobrých bodů ze všech tří kol.
V případě, že dojde ke shodě v součtu bodů po 3. kole na 1. místě, následuje jedno rozeskakování na
čas (v případě rovnosti bodů v rozeskakování rozhoduje čas rozeskakování). Na ostatních místech
bude v případě bodové shody rozhodovat výše známky ze stylové soutěže.
DIAMOND TOUR je vícekolová soutěž. Pořadí jezdců po všech kolech rozhoduje konečný součet
trestných bodů. V případě, že dojde ke shodě v součtu bodů po 3. kole na 1.místě, následuje jedno
rozeskakování na čas (v případě rovnosti bodů v rozeskakování rozhoduje čas rozeskakování).. Na
ostatních pozicích bude v případě bodové shody rozhodovat součet časů ze všech tří kol.

Omezení počtu koní na jednoho jezdce a počtu startujících v rámci závodů:
Drezúrní soutěže CHALLENGE CUP a TOP TEN CUP – viz Pravidla ČDP 2016 – účastní se prvních deset
jezdců, kvalifikovaných ze základních kol v obou soutěžích
PONY TOUR – pouze děti do 12 let, maximálně 20 dvojic, omezení 1 jezdec – 1 kůň
DIAMOND TOUR – maximálně 20 dvojic, 1 jezdec – 1 kůň
GOLD TOUR - maximálně 40 dvojic
SILVER TOUR – maximálně 40 dvojic
Ostatní skokové soutěže – SILVER, GOLD a DAIMOND TOUR - 1 jezdec může do závodů přihlásit
maximálně 3 koně s tím, že z těchto třech koní může v DIAMOND TOUR startovat pouze 1 kůň.
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Technická ustanovení
Předpisy
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS
Sázky nejsou povoleny
Veterinární předpisy
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. Účastníci
závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka - pořadatele a to včetně vyložení koní do
příchodu veterinárního lékaře. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař
závodů při příjezdu.
Veterinární přejímka koní:
Dne 7.9.2016 v době od 16.00 do 19.00 hodin, dne 8.9.2016 od 8.00 do 16.30 hodin
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 závody hradí
vysílací složka / přihlašovatel.
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 !
Ubytování, elektrické přípojky
Hotel EQUITANA, objednávky na e-mail obchod@equitana.cz
Přípojka el. energii 250,-Kč/den - NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM V PŘIHLÁŠCE.
Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Martin Pecka

Rozpis za OV ČJF schválil:
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