
                          Základní informace - Finále ZP Humpolec 20.-22.8.2021
předběžný časový harmonogram

        Tyto informace jsou zároveň příkazem sboru rozhodčích a organizačního výboru

Čtvrtek 19.8.2021 12.00h - 18.30 h  přejímka a ustájení koní

15.00h - 18.30 h  prezentace

15.00h - 18.00 h přejímka tratí (CD, TD, sbor rozhodčí)

12.00h - 20.00 h povolen vstup do pískového obdélníku na opracování

pro příslušné soutěže, pro ostatní - drezurní obdélník na trávě - opracoviště

12.00h - 20.00 h povoleno opracování pro spřežení na horní louce nad potokem

a na cvičném obdélníku u salaše

17.00h - prohlídky tratí maratonu spřežení - z nádvoří ŠS

19.00 h - technická porada na velké tribuně - závodiště

Pátek 20. 8. 2021 V pátek 20.8.2021 od 8.00hodin otevřeny terénní tratě k prohlídce,

do 15.00 h písemné připomínky k tratím přes koordinátory!
od 9.00h drezurní zkoušky ZP, SP I., SP II.                  pískový obdélník
od 9.00h drezurní zkoušky pony SN, PONY L, BP       obdélník na trávě

od 9.00h drezurní zkoušky MO H/1, P/2, H/2, H/4        obdélník u tribuny

Po ukončení drezurních zkoušek od 17.00 - 17.30 h bude umožněn vstup

do překážky "humpolecké jezírko" pro startující všestrannost SN (pouze krokem!)



Sobota 21 .8. 2021 Od 8.00 hodin terénní zkoušky všestrannosti dle časového rozpisu
v pořadí: Pony L, SN, BP, SP I., SP II., ZP

cca 14.00 h maraton: 1. start spřežení do B - /E/:

v pořadí: H/1, P/2, H/2, H/4

Nedělní časový program bude upřesněn v sobotu po ukončení soutěží
Neděle 22.8.2021 7.30h - 8.30h   Prohlídka parkuru překážk.jízdy-pro všechna spřežení

8.00 h kondiční zkouška koní všestrannosti (závodiště za můstkem u potoka)

pořadí: Pony L, BP, SN, SP II., SP I., ZP

Povinnost jezdecké helmy na kondiční zkoušce pro soutěžící v Pony L, BP!

8.45 h  prohlídka parkuru Pony L

9.10 h   parkur Pony L + dekorování
následně prohlídka parkuru, parkur a dekorování BP
následně prohlídka parkuru, parkur a dekorování SN
9.30 h řazení do průvodu - spřežení u překážky za můstkem, všestran. na opracovišti 

9.45 h  odchod na náměstí středem závodiště přes můstek, připojí se spřežení.

10.50 h  inspekce spřežení v zápřeži: P/2, H/1, H/2, H/4

11.15 h  zahájení překážkových jízd všech spřežení + dekorování

v pořadí: P/2, H/1, H/2, H/4   +  ukázka chladnokrevných koní

cca v 14.50 h prohlídka parkuru SP I. + 15.00 h parkur + dekorování

následně prohlídka parkuru SP II. + parkur + dekorování
prohlídka parkuru ZP + parkur + dekorování



Pokyn pro soutěže všestrannosti:
Cesta na opracoviště ve čtvrtek až sobota:  po hrázi rybníka, pěšinou vpravo přes hl. silnici ul. Luční 
a za bránou ihned vlevo k opracovišti. Zákaz pohybu s koňmi u tribun mezi diváky. 
V neděli vjezd na závodiště pod ŠS přes můstek přímou cestou na opracoviště.
V sobotu povolen přes můstek pouze výjezd ze závodiště na ustájení ŠS.

Čt. 19.8.  od 15.00 - 20.00 h - provádění, drezur.příprava, lonžování

Opracoviště: Pá 20.8.  od 15.00 - 20.00 h provádění, drezur.příprava, lonžování
opracování koní So 21.8.  od 8.00 h v sedle,    provádění do 20.30 h

Ne 18.7.  od 8.00 h v sedle,    provádění  do ukončení závodů
Je povoleno skákat pouze označené skoky na opracovišti!
Noční klid ve stájích po celou dobu závodů: od 22.00 h - 5.30 h, mytí koní pod cvičnou halou ŠS.
Pokyn pro soutěže spřežení:
Cesta na opracoviště čtvrtek, pátek, neděle: přes můstek pod ŠS.
V sobotu stejná jako u soutěží všestrannosti - po hrázi rybníka a Luční ulicí.
Zákaz pohybu na cestách za tribunami mezi diváky.

Koně je povoleno vykládat pouze v areálu ŠS - zákaz vykládání koní na parkovišti závodiště!

Přísný zákaz kouření v celém areálu ŠS, nevstupovat do žádných objektů ŠS!
Zákaz volného pobíhání psů na závodišti i v areálu ŠS!
Pořadatel požaduje před odjezdem předat box vyčištěný (před vrácením dokladů)
Kontrola vyčištěných boxů: sobota 21.8. - neděle 22.8.2021  Michaela Beranová 

Výdej dokladů na potvrzení o vyčištění boxů! telefon. číslo 773 221 012
Pořadatel přeje všem příjemný pobyt a hodně sportovních úspěchů. v Humpolci 19. 8. 2021
ředitel závodů:     ing. Mácha Jan v.r. technický delegát:   Vozáb Petr,  Šubr Bohuslav v.r.


