Rozpis jezdeckých soutěží pro děti na ponících a velkých koních
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Základní údaje :
Pořadatel :
Jezdecký klub Adam Deštné v Orlických horách
Datum konání :
2. července 2017
Místo konání :
Areál jízdárny v Deštném v Orlických horách
Kolbiště :
Pískové 75 x 30 m
Opracoviště :
Travnaté
Hlasatel, rozhodčí : Petra Linhartová, Jaroslava Haškovcová
Zodpovědná osoba: Eva Kotyzová

Technické údaje :
Předpisy : PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.
Soutěže :
Soutěž č.1 Jízda zručnosti
1.kategorie - soutěž je určena pro děti, které se teprve začínají učit jezdit, nemají žádné
zkušenosti ze závodů a všechny úkoly absolvují s pomocí vodiče nebo doprovodu.
Soutěž nebude bodovaná ani na čas. Každý účastník, který absolvuje celou dráhu s několika
jednoduchými úkoly obdrží stužku a sladkou odměnu. Zapůjčení koně i vodiče je možné uveďte prosím do přihlášky. Startovné 100,- Kč + 50 Kč zapůjčení koně a vodiče.
2.kategorie - 10 -12 úkolů prověřujících dovednost dvojice – na čas, s vodičem i bez vodiče
Startovné : 100 ,- Kč
Ceny : na 1. - 8. místě věcné ceny, floty pro všechny umístěné
Soutěž č.2 Jízda zručnosti v kombinaci se skákáním
6 – 7 úkolů prověřující obratnost dvojice + 4 malé překážky, možné i s vodičem
Startovné : 100,- Kč
Ceny : na 1. - 6. místě věcné ceny a floty
Soutěž č.3 Parkur 40 cm na styl
8 překážek 40 cm, s návazným rozeskakováním
Startovné : 150,- Kč
Možné i s vodičem
Ceny : věcné ceny na 1. - 5. místě
Soutěž č. 4 Parkur 50 cm
8 překážek 60 cm, s návazným rozeskakováním
Startovné : 150,- Kč
Ceny: věcné ceny na 1. - 5. místě
Soutěž č. 5 Parkur 60 cm
8 překážek 70 cm , s návazným rozeskakováním
Startovné : 150,- Kč
Ceny : věcné ceny na 1. - 5. místě

Časový rozvrh :
Prezentace 9 – 9.30 hodin. Ukončení prezentace bude hodinu před začátkem soutěže.
Prezentace je možná telefonicky 731 455 503. Zahájení soutěže č.1 bude v 10.30 hodin.,
následně proběhnou soutěže 2,3,4,5.
Všeobecné údaje :
Jmenovité přihlášky zasílejte na e-mail : Kotyzova.e@seznam.cz. Konečné přihlášky
při prezentaci. Uzávěrka přihlášek je 29.6.2017

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.
Poskytované služby:
Lékařskou službu zajišťuje pořadatel.
Veterinární ani podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje.
Ostatní ustanovení:
Soutěže se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu.
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztrty 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.
Všichni účastníci jsou povinni uklízet po svém koni, dodržovat pravidla bezpečnosti a
chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům i divákům.

