PROPOZICE
MISTROVSTVÍ ČR V REININGU 2010
Základní údaje:
Místo konání:
Datum konání:
Pořadatel:
Kolbiště:
Opracoviště:

El Paso – Svojetice
14. – 15. 08. 2010
TC Nová Amerika – MA 0041 z pověření ČJF o.s.
hala 60x30 m
venkovní 75x35 m

Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Ing. Václav Matyáš
Hlavní rozhodčí:
Jaroslav Havlík
Rozhodčí:
Jaroslav Doležán
Anthony Ward (Bel) - FEI
Technický delegát: Jiří Soukup
Sekretář:
Ivan Černoch
Hlavní komisař:
Mgr. Jaroslav Sedláček
Veterinární dozor: MVDr. Jana Zásmětová
Hlasatel:
Ivan Černoch

Technické údaje:
Předpisy:

Pravidla Reiningu platná od 1. 4. 2010 a národní úpravy vydané
k tomuto datu, Všeobecná pravidla ČJF, Schválené sportovně-technické
podmínky MČR 2010, tyto propozice a platné veterinární směrnice.

Vypsané soutěže pro jednotlivce i družstva: 1. Reining Mládež
2. Reining Amateur
3. Reining Junior
4. Reining Senior

Předběžný časový rozvrh závodů:
13. 8. 16,00 – 19,00
13. 8. 19,30
14. 8. 09,30
10,00
15. 8. 09,00
10,00

prezentace v kanceláři závodů-pod
hlasatelnou
losování pořadí startujících v jezd. hale
Futurity-předvedení 3 l. koní pod sedlem
zahájení soutěží – 1. kolo pro všechny
soutěžní kategorie
Futurity-předvedení 3 l. koní pod sedlem
zahájení soutěží – 2. kolo pro všechny
soutěžní kategorie

2. kolo soutěže Mistrovství ČR se pojede v obráceném pořadí vzestupně, podle dosažených
výsledků z kola 1..
30 min po ukončení závodů proběhne slavnostní nástup všech účastníků spojený s vyhlášením
Mistrů a Vicemistrů ČR v jednotlivých kategoriích.

Při této příležitosti proběhne rovněž ceremoniál vyhlášení Koně roku 2010!
Všeobecné údaje:
Uzávěrka přihlášek: 12. 08. 2010
Adresa pro přihlášky: Ivan Černoch e-mail: cernoch.ivan@seznam.cz
Tel. 602612543
Ceny:
stuhy, poháry, medaile, finanční odměny, věcné ceny
Protesty:
v souladu se všeobecnými pravidly ČJF „Stížnosti a námitky“
Účastnický poplatek: 1.000,- Kč za každou startující dvojici v jednotlivé kategorii
Ustájení:
pevné boxy 1.500,- Kč/box/kůň – v ceně podestýlka, seno, voda
rezervaci boxů nutno předem dohovořit na tel. 602612543, nebo emailem na adrese cernoch.ivan@seznam.cz
Ubytování:
Hotel El Paso tel. 602362940, nebo e-mail pro přihlášky
nebo: Mlýn Pataki, Žernovka Pavilon Říčany Pension Sedmikráska, Vojkov –
Hotel Horizont, Říčany Občerstvení:
Restaurace Ranche El Paso
Občerstvení „U mastné huby“
Grilovací terasa
Veterinární předpisy: Dle platných směrnic o přesunu sportovních koní pro rok 2010.
Všechny koně, které se ten den účastní soutěží, musí projít veterinární
kontrolou, jenž se uskuteční v pátek v 17,00 – 19,00 a v sobotu 07,30 –
08,30. Kůň, který neabsolvuje veterinární kontrolu, nebude vpuštěn do
závodů.
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového programu soutěží.
Pořadatel nezodpovídá za nehody, nebo nemoci, které by mohly postihnout účastníky
soutěží, nebo jejich koně. Pořadatel rovněž nezodpovídá za případné škody, či ztráty na
majetku. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Mistrovství ČR
Soutěže jednotlivců:
1. REINING SENIOR
- pro koně šestileté a starší
- pro všechny věkové kategorie jezdců
- dvoukolově
- součet bodů z obou kol určuje konečné pořadí
- úlohy: 1. kolo č. 5
2. kolo č. 9
2. REINING JUNIOR
- pro koně 4-5 leté
- pro všechny věkové kategorie jezdců
- dvoukolově
- součet bodů z obou kol určuje konečné pořadí
- úlohy: 1. kolo č. 8
2. kolo č. 4
3. REINING AMATEUR
- pro koně všech věkových kategorií
- pro všechny kategorie jezdců mimo „profesionál“
- dvoukolově
- součet bodů z obou kol určuje konečné pořadí
- úlohy: 1. kolo č. 6
2. kolo č. 10
4. REINING MLÁDEŽ
- pro koně všech věkových kategorií
- pro jezdce do 18 let
- dvoukolově
- součet bodů z obou kol určuje konečné pořadí
- úlohy: 1. kolo č. 6
2. kolo č. 1
Soutěž družstev:
- Dvoukolová soutěž
- 3 nejlepší výsledky v obou kolech se započítávají součtem
- Členové družstva musí být členy Oblasti ČJF, kterou reprezentují
- Družstvo musí mít 3-4 členy, z nichž musí min. jeden člen soutěžit
v kategorii mládež a min. jeden člen v kategorii amatér
- Každou oblast může reprezentovat neomezený počet družstev
- Úlohy – viz soutěže jednotlivců

Tabulka finančních výher
Junior - 4-5let koně

Senior - od 6let koně

Amater

Mládež

1.

3 000 Kč

2.

2 000 Kč

3.

1 500 Kč

1.

3 000 Kč

2.

2 000 Kč

3.

1 500 Kč

1.

3 000 Kč

2.

2 000 Kč

3.

1 500 Kč

1.
2.
3.

19 500 Kč
2 300 Kč
1 800 Kč
1 300 Kč
5 400 Kč

Rozpis schválen dne: 04. 08. 2010

TC Nová Amerika – MA0041
Svojetice 196
251 62 Mukařov

0 Kč

0 Kč

19 500 Kč

0 Kč

0 Kč

5 400 Kč

PŘIHLÁŠKA JEZDCE
na MČR 2010 v reiningu
MČR – reining 2010

Název soutěže:

Místo konání: ranč El Paso, Svojetice

Datum konání: 14.-15. 08. 2010

Tato přihláška je současně objednávkou služeb pro 1 dvojici (jezdec + kůň). Přihlašujete-li se na soutěž s více koňmi, musíte
vyplnit samostatnou přihlášku pro každého koně. před vyplněním si tiskopis přihlášky okopírujte. Vámi vyplněné údaje budou
použity jako podklady pro komentátory. Pište prosím čitelně. Nečitelná a nedostatečně vyplněná přihláška nebude brána
v potaz. Děkujeme.

JEZDEC
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Telefon:

Číslo licence jezdce:
E-mail:

Bydliště:
Název klubu:

vlastnoruční podpis : ………….……………………………………..
Vyplňte pouze pro jezdce mladší 15 let

Já ……………………………………………. jako zákonný zástupce nezletilého jezdce uvedeného v této přihlášce,
s o u h l a s í m s účastí jmenovaného ve výše uvedené soutěži.
podpis zákonného zástupce : ………………………………….……………..

KŮŇ
Jméno:

Rok narození:

Č. licence koně:
Plemeno:

Pohlaví:

Barva:

Původ (po otci):
Původ (po matce):
Majitel:

Sponzor:

Předchozí kariéra:

Na základě rozpisu se přihlašuji do těchto kategorií:

USTÁJENÍ:
Mobilní box:

V

dne
podpis

