Paint Western Riding Club (MH0122)

Mistrovství České republiky v reiningu
7.9.2019 – 8.9.2019

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů:
1.1.2. Číslo závodů ČJF:
1.1.3. Název závodů:
1.1.4. Pořadatel:
1.1.5. Datum závodů:
1.1.6. Místo konání:
1.1.7. Omezující kritéria:

CRN-MČR
190907H1
MČR ČJF v reiningu
Paint Western Riding Club z pověření ČJF
7.-8.9.2019
Kozlovice
STP MČR ČJF 2019

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Komisař na opracovišti:
Hlasatel:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární služba:
Podkovářská služba:

Libor Michna
Ing. Vladimír Dušek
Ing. Klára Šalková , telefon 777144244
Jaroslav Doležán F2869
Nicole Kubli (Německo), James Hansen (Dánsko)
Jarmila Jablonská H0052
Aneta Olšarová
Ing. Vladimír Dušek
Nela Walachová
MVDr. Ivo Šturm
Hynek Fister

1.3. Technické parametry
1.3.1. Hala:
30 x 60 m
1.3.2. Opracoviště kryté:
20 x 40 m
1.3.3. Opracoviště venkovní:20 x 40 m
2. Přihlášky a časový rozvrh
Uzávěrka přihlášek a objednávek boxů je 2.9.2019 ve 20 hodin
2.1. Přihlášky

Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců, koní, subjektů, třídy v nichž chce
dvojice startovat a údajů o kvalifikaci zasílejte sekretáři oblastí. Ti je následně do termínu uzávěrky
přihlášek zašlou pořadateli MČR a přihlásí jezdce přes JIS on-line přihlášení. Součástí přihlášky musí být
jméno vedoucího ekipy, ten je po celý závod MČR osobou pověřenou k jednání jménem oblastních
soutěžících
Přihlášky a kvalifikace pro MČR kontroluje, potvrzuje, zasílá pořadateli v papírové nebo elektronické
podobě a odpovídá za správnost sekretář vysílající oblasti ČJF. Informaci, zda má jezdec splněnou
kvalifikaci, najdou oblastní sekretáři na http://www.cjf.cz/discipliny/reining/sampionaty
Adresa pořadatele: painthorseranch@seznam.cz, poštovní adresa: Klára Šalková, 739 47 Kozlovice 928
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2.2. Prezentace
v pátek 6.9.2019 17 – 19 hodin v kanceláři závodů
Veterinární přejímka: bude provedena při příjezdu koní službu konajícím veterinárním lékařem
2.3. Sekretariát závodů
v pátek 6.9.2019 od 17 hodin do 19 hodin
v sobotu 7.9. a v neděli 8.9.2019 po dobu konání závodů.
2.4. Technická porada
v pátek 6.9.2019 v 19.30 v hale po losování pořadí startujících
2.5. Další důležité informace
První kolo se jede jako soutěž družstev a zároveň jako I.kolo MČR jednotlivců. Do II.kola
jednotlivců postupují pouze jezdci, kteří dosáhli v I.kole nenulového skóre. (viz STP pro rok
2019)
Předběžný časový harmonogram:
Pátek 6.9.2019 17.00 – 19.00 prezentace v kanceláři závodů
19.30 – losování pořadí startujících v hale
volné opracování v hale
Sobota 7.9.2019
9.00 Futurity (předvedení tříletých koní) – úloha # 5
10.00 Restricted Amatér - I. kolo - (vložená soutěž, otevřená pro dvojice, které se
nezúčastní žádné z tříd Mistrovství ČR ČJF v reiningu a v letošním roce se
zúčastnili aspoň 3 kvalifikačních startů v libovolné třídě) – úloha # 8
11.00 zahájení soutěží 1. – 4. I. kola
Neděle 8.9.2019
9.00 Futurity (předvedení tříletých koní) – úloha # 8
10.00 Restricted Amatér - II. kolo - (vložená soutěž, otevřená pro dvojice, které se
nezúčastní žádné z tříd Mistrovství ČR ČJF v reiningu a v letošním roce se
zúčastnili aspoň 3 kvalifikačních startů v libovolné třídě) – úloha # 5
11.00 zahájení soutěží 1. – 4. II. kola
Druhé kolo soutěže Mistrovství ČR se pojede v obráceném pořadí vzestupně, podle dosažených výsledků z 1.
kola.
30 min po ukončení závodů proběhne slavnostní nástup všech účastníků spojený s vyhlášením Mistrů a
Vicemistrů ČR v reiningu ČJF pro rok 2019 v jednotlivých kategoriích a Šampiónů.
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3. Přehled jednotlivých kol soutěží

Všechny mistrovské soutěže jsou pořádány za finanční podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
3.1. Mistrovství ČR 2018 v reiningu mládeže

Soutěž je určená pro koně od 4 let a jezdce do 18 let, kteří splnili kvalifikační podmínky na MČR 2018.
Soutěž je dvoukolová a součet bodů z obou kol určuje konečné pořadí.
- I. kolo – úloha # 8
- II.kolo – úloha # 6

3.2. Mistrovství ČR 2017 v reiningu junior

Soutěž je určená pro koně 4-5 leté a jezdce všech věkových kategorií, kteří splnili kvalifikační podmínky
na MČR 2018. Soutěž je dvoukolová a součet bodů z obou kol určuje konečné pořadí.
- I. kolo – úloha # 8
- II.kolo – úloha # 9

3.3. Mistrovství ČR 2017 v reiningu amatér

Soutěž je určená pro koně všech věkových kategorií a všechny jezdce, kteří jsou oprávnění startovat ve
třídě amatér dle pravidel ČJF, kteří splnili kvalifikační podmínky na MČR 2018. Soutěž je dvoukolová a
součet bodů z obou kol určuje konečné pořadí.
- I. kolo – úloha # 8
- II.kolo – úloha # 2

3.4. Mistrovství ČR 2017 v reiningu senior
Soutěž je určená pro koně 6 leté a starší a jezdce všech věkových kategorií, kteří splnili
kvalifikační podmínky na MČR 2018. Soutěž je dvoukolová a součet bodů z obou kol určuje
konečné pořadí.

- I. kolo – úloha # 8
- II.kolo – úloha # 10
Dle STP : Kvalifikaci lze plnit od 1.1.2019 do uzávěrky přihlášek MČR 2019. Kvalifikaci lze plnit i na
zahraničních nebo domácích mezinárodních závodech označených CRI.

3.5. Mistrovství ČR 2019 družstev v reiningu
Jednokolová soutěž, 3 nejlepší výsledky se započítávají a jejich konečný součet určuje pořadí.
Členové družstva musí být členy Oblasti ČJF, kterou reprezentují. Družstvo musí mít 3-4 členy,
z nichž musí jeden člen soutěžit v kategorii mládež a jeden člen v kategorii amatér nebo min.
dva členové soutěží v kategorii mládež nebo min. dva členové soutěží v kategorii amatér.
Každou oblast může reprezentovat neomezený počet družstev.
První kolo se jede jako soutěž družstev a zároveň jako I.kolo MČR jednotlivců. Do II.kola
jednotlivců postupují pouze jezdci, kteří dosáhli v I.kole nenulového skóre. (viz STP pro rok
2019)
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4. Účastnický poplatek a finanční ceny:
Účastnický poplatek:
1 000,- Kč/dvojice/soutěž
200,- Kč kancelářský poplatek/přihláška
500,- Kč/dvojice, která se účastní soutěže družstev
Finanční ceny poskytnuté ČJF:
- Mládež: 1.místo 2000,- Kč
- Junior : 1.místo 2500,- Kč
- Senior : 1.místo 2500,- Kč
- Amatér: 1.místo 2000,- Kč
- Družstva – každý člen:
1.místo 1000,- Kč

2.místo
2.místo
2.místo
2.místo

1000,- Kč
1500,- Kč
1500,- Kč
1000,- Kč

2.místo 500,- Kč

Finanční ceny poskytnuté pořadatelem:
- Mládež: 1.místo 3000,- Kč
2.místo
- Junior : 1.místo 4000,- Kč
2.místo
- Senior : 1.místo 4000,- Kč
2.místo
- Amatér: 1.místo 4000,- Kč
2.místo
- Družstva – každý člen:
1.místo 700,- Kč
2.místo

3. místo 500,- Kč
3. místo 1000,- Kč
3. místo 1000,- Kč
3. místo 500,- Kč
3. místo 250,- Kč

2000,- Kč
3000,- Kč
3000,- Kč
3000,- Kč

3. místo 1000,- Kč
3. místo 2000,- Kč
3. místo 2000,- Kč
3. místo 2000,- Kč

550,- Kč

3. místo 500,- Kč

Věcné ceny v hodnotě 20.000,- Kč dle předávacího protokolu doloženého pořadatelem.
5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP),
Veterinárními pravidly STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.
5.2.

Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok
2019 .
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

¨
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5.3.

Podmínky účasti, kvalifikace

Splněné kvalifikační podmínky na MČR ČJF v reiningu pro rok 2019, kdy dvojice jezdec a kůň se kvalifikuje na
Mistrovství ČR, pokud získá na schválených kvalifikačních soutěžích v roce 2019 alespoň 3 x 64 bodu v
přepočtu na jednoho rozhodčího a včas podaná a řádně vyplněná přihláška. Kvalifikaci soutěžní dvojice musí
být odsouhlasena a potvrzena sekretářem vysílající oblastí.

6. Obecné informace
6.1. 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.
6.2.

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 !

6.3.

Ustájení

6.4.

Ubytování, elektrické přípojky

Ustájení: 6.–8.9.2019 za cenu 1.500,- Kč/box bez napáječky, 1.900,- Kč/box s napáječkou. Rezervace
ustájení je platná pouze po předchozí úhradě na účet u Komerční Banky č. 115-3574980267/0100, VS:
tel. číslo uvedené na přihlášce a předchozí objednávce u Ing. Šalkové tel: 777144244 do 3.9.2018
Ustájení zahrnuje, seno, podestýlku a vodu. Nádoby na jádro, popř. na vodu je nutné vzít s sebou.

penzion Na Mlýně - tel. 558 640 789, 732 825 030, www.namlyne.cz
hotel Bartoš – tel. 556 835 120, 777 799 403, www.hotel-bartos.cz
hotel Hukvaldy – tel. 725 174 008, www.hotelhukvaldy.cz
penzion Letohrádek – tel. 558 678 987, www.relaxvpodhuri.cz
penzion U Fandy – www.u-fandy.cz
Požadavek na elektrickou přípojku uveďte v přihlášce. Cena za připojení je 500,- Kč/den.

6.5.

Ostatní služby
Lékařská služba
Veterinární služba
Podkovářská služba
Občerstvení
Parkování

uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
zajištěna proti úhradě
zajištěna proti úhradě
zajištěno v areálu závodiště po celý den
v areálu

7. Partneři závodů
Paint horse s. r. o.

Rozpis zpracoval: Ing. Klára Šalková

Rozpis schválil VV ČJF
hlasováním per rollam dne: 15.8.2019
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