
Stáj A + L Planá
Vás srdečně zve

13.9.2014
na poslední Hobby závody v této sezóně

platné rozpisy na www.staj-al.estranky.cz

1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
     1.1.Pořadatel: MC 227 Stáj A + L Planá

1.2.Datum konání: 13.9. 2014 (sobota)
1.3.Místo konání: Jezdecký areál Stáj A + L Planá 

                        Planá 43,České Budějovice,370 01                                               
    1. 4.Kolbiště: venkovní jízdárna,povrch pískový 50x25m

                  šířka skoků 4m
1.5.Opracoviště: 2x venkovní jízdárna,povrch travnatý 40 x 60m
1.6.Funkcionáři závodů:1.6.1.Ředitel závodů: Čapčuchová 

                                                                           Procházková Alena
                                        1.6.2.Sekretář: Ing.Glaserová Lenka
                                        1.6.3.Hlavní rozhodčí: Čejková Petra
                                        1.6.4.Ostatní rozhodčí: Beránková  Iveta
                                        1.6.5.Stavitel parkuru: Ptáček Jiří
                                        1.6.6.Dozor na opracovišti: Sloup Petr
                                        1.6.7.Hlasatel: Bíchová Marie
                                        1.6.8.Výsledky: vždy v pondělí na webu   
                                                                   stáje
                                                                   www.staj-al.estranky.cz

2.TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla jezdeckého sportu a tento rozpis.

Hobby závody jsou přístupné pro všechny jezdce a koně i bez licencí, jezdci musí 
být registrovaní v ČJF ! 
Podmínkou účasti je korektní úbor, dle pravidel Čjf ! Bezpečnostní vesta pro děti 
do 16 let včetně !!!

3.SOUTĚŽE
3.1.  č.1 Drezurní úloha Z1
         soutěž je přístupná pro všechny jezdce  a koně bez omezení
         úloha je čtená

3.2.  č.2 Drezurní úloha Z2
         soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení  
         úloha je čtená      



3.3.   č.3 Kostýmový parkur do 30cm - ,,sranda mač na konec sezóny"
         soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení
         s vodičem i bez vodiče s koněm i bez koně,
         !!! podmínkou účasti je kostým !!! ( helma,u dětí bezpeč.vesta )
         odd. A - děti do 15 let 
         odd. B - ostatní jezdci
         prosíme o uvedení oddělení do přihlášky
         hodnocení na styl - vyhodnocení nejlepšího kostýmu zvlášť
         soutěž o hodnotné věcné ceny

3.4.   č.4 Parkur  60cm
         max. 8 překážek bez rozeskakování
         soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení
         hodnocení dle stupnice ,,A“čl.298.2.1.na limitovaný čas 

3.5.   č.5 CENA Equi – sport - Parkur  ,,SO“ 70-80cm
         max. 8 překážek bez rozeskakování
         soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení
         hodnocení dle čl.269
           hodnotné věcné ceny

3.6.   č.6 CENA Obecního úřadu Planá - Parkur  ,,SO"do 90 cm
          max. 8 překážek bez rozeskakování
          soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení
          hodnocení dle čl.269
            hodnotné věcné ceny

3.7.    č.7 CENA makléře Petra Migla Reality RE/MAX - Skok mohutnosti
         soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení,
         max.výška skoku v Hobby soutěži je 110cm
         odd. A – děti na pony
         začínat se bude cca na 60cm
         hodnotné věcné ceny
         odd. B – velcí koně
         začínat se bude cca na 80cm
         1.místo v soutěži - ??? uvedeme průběžně na našem webu,ale bude se určitě 
na co těšit :)
         lahev sektu +  hodnotné věčné ceny pro zúčastněné
         

!!! MAXIMÁLNÍ POČET 15 STARTUJÍCÍCH DVOJIC V KAŽDÉ  DREZURNÍ 
SOUTĚŽI !!!



4.STARTOVNÉ A CENY
             Soutěž            Startovné Věcné ceny (1.-6. místo)

1. 200,00 Kč  floty 
2. 200,00 Kč floty

3.odd.A
3.odd.B

200,00 Kč
200,00 Kč

floty
floty

4 200,00 Kč floty
5. 200,00 Kč floty
6. 200,00 Kč floty
7.

odd.A
odd.B

200,00 Kč floty + věcné ceny 
pro všechny 
zúčastněné

5.SPRÁVNÍ POPLATKY
5.1.Správní poplatky slouží k tomu, aby závody probíhaly plynule bez zbytečného 
neustálého přepisováná,dohadování a dalšího zdržování během konání závodů s 
ohledem na další startující,kteří pak zbytečně čekají na svůj start, rozhodčí a ostatní 
personál,který neustále něco škrtá a opravuje a bohužel pak 
může dojít ke zbytečným chybám ve výsledcích apd...

Změna jezdce nebo koně v soutěži po 
uzávěrce 

50 kč /+  startovné

Dodatečná přihláška soutěžícího do soutěže 50 kč/ +  startovné
Vyžádaná změna pořadí startu 50 kč/ +  startovné

!!! Zaplacené startovné se při odhlášení koně ze soutěže nevrací!!!

5.PŘIHLÁŠKY 

Na hobby závody se smějí hlásit pouze jezdci registrovaní v ČJF (tj. se 

zaplaceným poplatkem 100 Kč pro rok 2014)! Nelicentovaní jezdci 

prokazují svoji registraci průkazem Hobby jezdce. 

5.1.název subjektu                                                                                                                                           
5.2.jméno jezdce 

5.3.jméno koně   
5.4.čísla soutěží

5.5.kontakt ( tel.,e-mail,pro případ zrušení závodů,atd. )                                              
Přihlášky zasílejte na                e-mail: Ajacaproch@seznam.cz 
                                                   nebo na mobil: 728 114 581

Neúplné přihlášky nebudou akceptovány !!!
Uzávěrka pro zasílání přihlášek vždy: 4 dny před závody ( 9.9.2014)



Předběžný časový program bude nejdéle upřesněn 11.9.2014 a startovní listiny 
budou k nahlédnutí na www.staj-al.estranky.cz ,proto prosíme o včasné zaslání 
přihlášek.

6.PREZENTACE A PLATBY
V místě konání akce do 7.30 hod. pro drezúrní soutěže č.1,2, a cca do 12.00 hod. 
pro soutěž č.3, do soutěží č.5,6,7 do 13.30hod.( upřesnění prezentace dle počtu 
došlých přihlášek do předchozích soutěží) platba za soutěže v hotovosti při 
prezentaci + kontrola průkazů koní 

7.PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM
Začátek drezúrní soutěže č.1 v 8.00 hod. další soutěže budou následovat v 
souvislosti na počtu došlých přihlášek(viz.www.staj-al.estranky.cz) 

8.VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
Dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2014(www.cjf.cz)

9.POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Lékařská služba: zajistí pořadatel
Veterinární služba: zajistí pořadatel (proti úhradě za provedené úkony)
Občerstvení: v areálu závodiště
Ubytování jezdců: ne
Ustájení koní: ne

10.KONTAKTNÍ OSOBA
Po dobu závodů Alena Čapčuchová Procházková 728 114 581

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní,za nehody a onemocnění,za ztráty předmětů 
a jejich poškození !!!

Jak nás bez obav najdete – nejlépe na našich webových stránkách kde je cesta 
popsaná   www.staj-al.estranky.cz   stáj je přímo na návsi,jízdárna je 1km od stáje 
vše bude označeno.

 PARTNEŘI

Budějovické štěrkopísky spol. s.r.o.  Vrábče 33 ,České Budějovice
                                                               tel.:387 250 088    
Equi-sport Ivana Štinglová,Obránců Míru 808,Bechyně 391 65
                   tel.: 777 687 624              e-mail: equi-sport@email.cz
                    www.equi-sport.cz
Reality RE/MAX-AB Normal  Biskupská 1,České Budějovice,37001
                                                      makléř Petr Migl, te.: 773 624 489 
                                                      e-mail: petr.migl@re-max.cz



                                                      www.remax-abnormal.cz
Obecní úřad Planá Planá 59 ,České Budějovice
                                          tel.: 387 203 091       e-mail:obec.plana@quick.cz
Rodina Květoňova Vimperk

Těšíme se na Vaši účast


