NÁRODNÍ VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD MIMOŇ 2016
1. Základní údaje
Kód závodů: 430E8
Pořadatel závodů: Minifarma Sloup, V lukách 260, 471 52 Sloup v Čechách ME102
Místo konání: dostihové závodiště Mimoň
Datum konání: 30. 4. 2016
Kontakty: tel.: 736137968
email: minifarma.sloup@seznam.cz
Terén: lehký, lesní cesty vojenského prostoru písčité a louky, žádné silnice a vesnice
Obtížnost terénu: 1B

2. Funkcionáři závodů
Ředitel závodů: Ljuba Stanojkovičová
Hlavní rozhodčí: Ing, Kristýna Miřátská, Ph.D.
Člen sboru rozhodčích: Petra Svobodová
Technický delegát: Antonín Hrdina
Předseda veterinární komise: MVDr. Petr Jahn
Členové veterinární komise: MVDr. Petra Viziová, MVDr. Petra Březinová
Ošetřující veterinární lékař: MVDr. Stanislav Daníček

3. Technické údaje
3.1. Tyto závody jsou organizovány v souladu s:
Pravidla vytrvalostního ježdění
Všeobecná pravidla ČJF
Pravidla vytrvalostního ježdění ČJF
Veterinární pravidla ČJF
Všechny podřízené opravy a úpravy pravidel a řádů, které jsou schváleny VV ČJF.
Rozhodovací procesy jsou popsány ve Statutu ČJF a ve Všeobecných pravidlech ČJF. V případě
jakýchkoli pochybností o průběhu soutěže je rozhodující oficiální názor ČJF nebo jeho
oficiálních představitelů.

3.2. Soutěže:
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Soutěže Z a L jsou hodnoceny podle aktuálně platných pravidel vytrvalosti od 15.3.2016.
Hodnocení Hobby ZM, Hobby Z:
O umístění rozhoduje čas vstupu do veterinární kontroly (VK). Jestliže soutěžící absolvuje trasu
rychlostí 12 až 16 km/h, není k času vstupu do veterinární kontroly připočtena žádná penalizace.
Jestliže soutěžící absolvuje trasu rychlostí 8 až 11,99 km/h je k času vstupu do veterinární
kontroly připočtena penalizace 10 min. Rozhoduje čas vstupu do VK.
Pokud soutěžící absolvuje trasu rychlostí vyšší nežli 16 km/h, je diskvalifikován.

Ukázka: Kategorie je určena pro děti do 15 let na koni či pony s vodičem pěšky, nebo na druhém koni.
Ve výsledcích bude rozděleno do dvou kategorií. V této ukázce mohou startovat koně a pony, kteří ten
den jeli jinou soutěž a úspěšně prošli závěrečnou veterinární kontrolou.
3.2.2.
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Soutěž bude otevřena v případě přihlášení minimálně 3 jezdců.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v soutěži.
Soutěžící může startovat pouze se souhlasem organizace, jíž je členem.
Zápisné:
Zápisné je splatné s definitivní přihláškou. Platba připsaná na účet FIO BANKA 2700149411/2010
nejpozději do 22.4.2016 Vs: číslo licence jezdce/hobby karty. Zápisné je nevratné!

Při nezaplacení zápisného v daném termínu a pozdní přihlášce, je zápisné a startovné splatné
na místě v hotovosti najednou + 300,-Kč .
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5. Předběžný časový harmonogram závodů
Datum
Veterinární kontrola
- soutěže Hobby ZM, Hobby Z, Z, L, ukázka
Prezentace
- soutěže Hobby ZM, Hobby Z, Z, L, ukázka
Vstupní veterinární prohlídka
- soutěže Hobby ZM, Hobby Z, L, ukázka
Technická porada
- soutěž Z,L
- soutěže hobby ZM, Hobby Z, ukázka
Závěrečná veterinární prohlídka
- soutěže Hobby ZM, Hobby Z, Z, L, ukázka
Vyhodnocení
- soutěže Hobby ZM, Hobby Z, Z, L, ukázka

Čas

30. 4.2016 Ihned po příjezdu

30. 4. 2016 od 6:45 a končí 15 min před
TP pro danou soutěž
30. 4. 2016 od 6:45 a končí 15 min před
TP pro danou soutěž
30. 4. 2016 9:00
30. 4. 2016 10:00
30. 4. 2016 do 30 minut po projetí cílem
30. 4. 2016 po dojetí všech soutěžících
nejpozději v 19:00

6. Všeobecné údaje
6.1. Jmenovité přihlášky: do dne – 17. 4. 2016 do 00:00
6.2. Definitivní přihlášky: do dne – 22. 4. 2016 do 00:00
Z,L on-line: http://prihlasky.cjf.cz
Hobby ZM, Hobby Z, ukázka e-mail: minifarma.sloup@seznam.cz
6.3. Podmínky účasti:
» Soutěží hobby se mohou účastnit děti ve věku 8 – 11 let pouze s doprovodem osoby starší 18let.
» Jezdci ve věku 12 - 14 let bez platné licence ČJF mohou startovat pouze ve dvojici s odpovědnou
osobou starší 18 let.
Doprovázející osoba může být hodnocena ve výsledcích soutěže. Doprovod musí být vždy na dohled
jezdce, pokud se dvojice rozdělí, bude konání doprovázející osoby řešeno jako přestupek.
6.4. Námitky musí být předány v písemném tvaru a podepsány osobou podávající námitku. Musí být
předány osobně předsedovi sboru rozhodčích, předsedovi odvolací komise nebo poslány

generálnímu sekretáři a to spolu s podpůrnými důkazy a se jmény svědků a musí být zaplacený
předepsaný poplatek (200,- Kč).
6.5. Ubytování: pořadatel nezajišťuje
6.6. Ustájení: Hřebčín v Mimoni nabízí soutěžícím na národních vytrvalostních závodech boxové
ustájení. Jde o klasické boxy v areálu hřebčína ve zděných stájích. Box bude pro zájemce nastlaný a v
ceně je i seno. Při odjezdu po sobě box majitelé koně neuklízí. Cena je 600,- Kč. Box se platí
převodem na 7711597001/5500 a splatnost je 22. 4. 2016. Ustájení a doby příjezdu na si domluvte na
721079097 s paní Andreou Janečkovou. Upozorňujeme jezdce, že boxy jsou od centra závodu
vzdálené cca 800 metrů.
Po předchozí domluvě je možné přijet 29. 4. 2016 večer a v místě závodů stanovat a koně si dát do
vlastních ohrádek 100,-/kůň závod. V pátek nezajišťujeme žádné jiné služby.
6.6.1. Krmivo pořadatel nezajišťuje
6.7. Parkování vozidel – ( přepravníky koní, apod. – přímo na závodišti dle pokynů pořadatele)
6.8. Voda na chlazení bude v omezeném množství v kádích. Pitná voda není k dispozici.
6.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel

7. Veterinární předpisy
Jednoho koně mohou při vstupu do prostoru veterinární kontroly doprovázet max. tři osoby.

8. Poskytované služby
Služba

Jméno nebo název

Kontakt

Veterinární

MVDr. Stanislav Daníček

Tel.: 607 123 808 proti úhradě

Lékařská

Anna Starková

Tel.: 607841286

Podkovářská

nezajišťujeme

9. Stravování
Je zajištěno formou rychlého občerstvení na závodišti, ve městě Mimoň TESCO a PENNY + místní
restaurace a hospody.

10. Kontaktní osoba
Kontaktní osoba po celou dobu závodů: Ljuba Stanojkovičová 736137968

11. Ostatní ustanovení
11.1. Všichni majitelé a soutěžící jsou osobně odpovědni za škody způsobené třetím osobám
jimi samotnými, jejich zaměstnanci, jejich zástupci nebo jejich koňmi. Je důrazně doporučeno
mít pro tyto případy uzavřenu odpovědnostní pojistku, platnou ke dni konání závodů.
11.2. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly
účastníky závodů, nebo jejich koně.
11.3. Ve zvláštních případech, vyplývajících z neočekávaných nebo nepředpokládatelných
podmínek, si organizátor vyhrazuje právo po projednání se sborem rozhodčích měnit tento
rozpis. Každá taková změna bude bez prodlení sdělena všem soutěžícím a oficiálním
představitelům závodů.
11.4. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně
zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.
11.5. Reklama je povolena
11.6.1. Zpracoval: Ljuba Stanojkovičová dne: 12. 3. 2016

11.6.2. Schválil: Antonín Hrdina dne: 17.3.2016

