
ŠUMPERK - ROZPIS jezdeckých závod�
Zlatá podkova – kvalifikace.

�. záv. :  604H1

A.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Po�adatel: �JF,“Sout�že podkovy“o.p.s., OJS Ostrava

Technické zajišt�ní: MH 044 JEZDECKÝ ODDÍL ŠUMPERK

Datum konání: 5. – 6. 6. 2010

Místo konání: jízdárna u  „Bratrušovské st�elnice“ v Šumperku

Kolbišt� a opracovišt�: travnaté 100 x 200 m, terén zvln�ný

Vedoucí funkcioná�i: �editel závod�: Krobot Richard
tajemník: Vrtková Lenka
stavitel tratí: Krobotová Anna
hlavní rozhod�í: Nováková Marta
sbor rozhod�ích: Kobza Jan, Heidenreich Radko, Holínek Miroslav

Ko�í Vladimíra
technický delegát: Erbek Lud�k
léka�ská služba: nemocnice Šumperk
veterinární služba: veterina Šumperk
hlasatel: Škardová Gabriela
zpracovatel: Vrtková Lenka
dozor na opracovišti: zajistí po�adatel

P�ihlášky: na adresu: Krobotová Anna, Zem�d�lská 26, Šumperk 78701
tel./fax: 588508051, mobil: 777191724, e-mail: anna.krobotova@centrum.cz
Prosím uvád�jte Vaše telefonní �íslo pro p�ípad zm�ny !!!
V p�ípad�, že jste p�ihlášeni a z jakéhokoliv d�vodu se nem�žete závod�
zú�astnit, uv�domte o tom neprodlen� po�adatele !!! /D�ležité pro zajišt�ní
ustájení a startovních listin !/

Uzáv�rka p�ihlášek: 24.5.2010

Zápisné: „ZP“ 700,- „SP“ 600,- „BP+SN+ZL+ZK“ 500,- „ZK“Pony 500,-

Ubytování: po�adatel zajiš�uje dle p�ihlášky, cca 250,-K� osoba/noc 5.- 6.6.2010

Stravování: není zajišt�no, možnost v areálu závodišt�.

Ustájení: v cen� ustájení je zahrnuto seno a podestýlka
stání   500.-K� / pobyt
box(omezen�) 1600,-K� / pobyt - nutno zaplatit zálohu ve výši 1600,-K� do 25.5.2010!!!

na adresu: Krobotová Anna, Zem�d�lská 26, Šumperk 78701
V p�ípad�, že záloha nebude uhrazena - box nebude rezervován!!!

Úhrady: veškeré náklady hradí vysílající složka, po�adatel hradí pouze výlohy
funkcioná��m dle sm�rnic

P�ejímka koní (�l.518.1): pátek  4.6.2010 do 18.oo hod. !!!
Prezentace: pátek 4.6.2010 do 18.oo hod. - MOŽNO I TELEFONICKY !!!



Technická porada: nekoná se

Námitky a stížnosti: možno podat písemn� s vkladem 200,-K� v souladu s PJS.

Ru�ení za škody: po�adatel nep�ebírá zodpov�dnost za škody, nehody nebo nemoci po dobu
závod�.

Kancelá� závod�: kancelá� JO, v pr�b�hu závod� - v�ž rozhod�ích.

P�edpis: závodí se dle platných pravidel jezdeckého sportu a dle tohoto rozpisu.

Podmínky ú�asti jezdc� a koní: platná licence jezdc� a koní pro rok 2010, platné veterinární osv�d�ení
o zdravotní zp�sobilosti kon� a stá�í koní min. 4 roky.

Poskytované služby: Léka�ská služba: nemocnice Šumperk.
Veterinární dozor: ur�í OVS.
Veterinární služba: zajistí po�adatel - proti úhrad�.
Podková�ská služba: po�adatel nezajiš�uje.

C.  DISCIPLÍNY

POSTUPOVÉ SOUT�ŽE:

2.1. ZLATÁ PODKOVA, tato sout�ž je zárove� vypsána jako oblastní p�ebor C/sen.:
Sout�ž pro všechny jezdce, p�ípadné omezení dle PJS
„CNC*“ drez.: FEI 2009 1*B, terén: D- max.3200 m, 520 m/min, max.32 skok� do 110 cm,
 skok: max. 600 m, 350 m/min, p�./sk. – 10-11/13, 115 cm

2.2.   ST�ÍBRNÁ PODKOVA
Sout�ž pro všechny jezdce, p�ípadné omezení dle PJS
„L“ drez.: CN 6/09, terén: D-max.3000 m, 470 m/min, max. 25 skok� do 100 cm,
skok: max. 500 m, 350 m/min, p�./sk. – 9-10/12, 110 cm

2.3.   BRONZOVÁ PODKOVA, tato sout�ž je zárove� vypsána jako oblastní p�ebor d�tí,
      junior� a mladých   jezdc�.

Sout�ž pro d�ti (12-14 let) a juniory (14-18 let)
„ZL“ drez.: CN 4/09, terén: D-max. 2500 m, 450 m/min, max. 20 skok� do 90 cm,
skok: max. 500 m, 350 m/min, p�./sk. - 9/10, 100 cm

2.4.   SOUT�Ž NAD�JÍ
Sout�ž pro 4.-5.-ti leté kon� a starší s licencí vystavenou poprvé v roce 2010
„ZL“ drez.: CN 4/09, terén: D-max. 2500m 430 m/min, max. 20 skok� do 90 cm,
skok: max. 500 m, 350 m/min, p�./sk. - 9/10, 100 cm

2.5. „ZK“ PONY
 sout�ž je vypsaná pro poníky: do 148 cm, jezdce:  10 - 16 let
„ZK“ drez.: CN 1/09, terén: D- max. 1800 m, 410 m/min, max. 15 skok� do 80 cm
parkur: max. 450 m, 350 m/min, p�./sk. 8-9/8-9, do 80 cm

NEPOSTUPOVÉ SOUT�ŽE:

2.6. Otev�ená sout�ž „ZL“
„ZL“ drez.: CN 4/09, terén: D-max. 2500m 450 m/min, max. 20 skok� do 90 cm,
skok: max. 500 m, 350 m/min, p�./sk. - 9/10, 100 cm



 
2.7. Otev�ená sout�ž „ZK“

„ZK“ drez.: CN 1/09, terén: D- max. 1800 m, 410 m/min, max. 15 skok� do 80 cm
parkur: max. 450 m, 350 m/min, p�./sk. 8-9/8-9, do 80 cm

Ceny: Sout�že všestrannosti: ZP - 8000,- (2600,-, 2100,-, 1600,-, 1050,-, 650,-)
SP - 6000,- (2000,-, 1600,-, 1200,-, 750,-, 450,-)
BP - 5000,- (1700,-, 1300,-, 1000,-, 600,-, 400,-)
SN - 5000,- (1700,-, 1300,-, 1000,-, 600,-, 400,-)
„ZL“ - 2500,- (1100,-,  800,-, 600,-)
„ZK“ – 2000,- (900,-, 700,-, 400,-)
ZK pony - v�cné ceny

U cen je možná úprava dle po�tu startujících (v p�ípad� nižšího po�tu startujících jak 10, budou ceny
vyplaceny do výše vybraného zápisného!!!)

Oblastní p�ebor: dekorování dle PJS
Všechny sout�že:  1/4 sout�žících  bude dekorována stužkami.

P�EDB�ŽNÝ �ASOVÝ PROGRAM:

Pátek   4.6.2010  do 18.00 hod. p�ejímka koní - prezentace

Sobota 5.6.2010 8.00 hod. 1.start do drezurní a skokové zkoušky
po�adí sout�ží ur�í po�adatel

Ned�le 6.6.2010 8.00 hod. 1.start do terénní zkoušky
po�adí sout�ží ur�í po�adatel

Po�adatel si vyhrazuje právo na omezení po�tu p�ihlášek a zm�ny �asového programu.
Dekorování a p�edání cen vždy po ukon�ení p�íslušné sout�že.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:

Všechny drezurní úlohy se jezdí zpam�ti.
Každý ú�astník závod� bude mít svoji sadu identifika�ních �ísel na kon�.

Rozpis schválen OV �JF Ostrava dne: Krobotová Anna
JO Šumperk


