Druhý dětský jezdecký den 2016
Čarodějnický den pro celou rodinu
1. Základní údaje:
1.1. Pořadatel:
JK Panská lícha, o.s., Obřanská 180a, 614 00
1.2. Datum konání:
30. 4. 2016
1.3. Místo konání:
Jezdecký areál Panská Lícha
1.4.1. Kolbiště: písčité 50x80 m
2. Funkcionáři: - ředitel:
Ing. Jiří Charvát
3. Technické údaje:
3.1. Předpisy: veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu.
3.2. Soutěže:
3.2.1. Předvedení ponyho v kruhu na ruce v kroku a klusu
- předvedení soutěžního poníka na uzdečce se sedlem, v případě více jezdců na jednom poníkovi,
může mladší jezdec sedět v sedle
- hodnotí se úprava a sladění jezdce a poníka sborem 3 rozhodčích známkou 0-10
3.2.2. Jízda zručnosti s vodičem
Slalom
Plachta
Přenesení vlajky
Zastavení mezi kavaletami
Kavalety v klusu
Roh
3.2.3. Jízda zručnosti bez vodiče
Slalom
Plachta
Přenesení vlajky
Zastavení mezi kavaletami
Kavalety v klusu
Roh
3.2.4. Křížkový parkur s vodičem
- 5-6 křížkových skoků, maximální výška překážek do 40 cm
3.2.5. Křížkový parkur bez vodiče
- 5-6 křížkových skoků, maximální výška překážek do 40 cm
3.2.6. Parkur do 40 cm bez vodiče
- 5-6 rovných skoků maximální výšky 40 cm
4. Předběžný časový program: veterinární přejímka a prezentace: 9.00 – 10:00 hod.
10.00 – Zahájení soutěže č. 1, ostatní budou následovat
5. Ceny a peněžitá plnění:
5.1. Ceny: floty pro každého účastníka, poháry pro prvních pět v každé kategorii, věcné ceny od firmy
Jezdecké potřeby Kalenda Brno

5.2. Startovné: 150 Kč/závodník/soutěž
Vstupné pro návštěvníky Jezdeckého dne je dobrovolné. Poplatek pro děti na doprovodném
programu 50 Kč/dítě (děti si odnesou výrobky s čarodějnickou tématikou)
6. Všeobecné údaje:
6.1. Přihlášky: posílejte na e-mail: z.kokrmentova@seznam.cz
6.2. Uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2016 do 17h. (z důvodu zajištění cen pro všechny)
6.3. Na přihlášku, prosím, uvádějte kontaktní osobu a telefon!
7. Veterinární předpisy
7.1. Před vyložením koní předloží vedoucí transportu platné veterinární doklady požadované SVS ČR
pro přesun sportovních koní v roce 2016 (upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek z důvodů
rozšíření infekční anémie: kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na
infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců)
8. Poskytované služby:
Lékařská služba: bude zajištěna
Veterinární služba: bude zajištěna
9. Ubytování: v Hotelu Panská lícha, tel./fax: 545228220
e-mail:hotel@panskalicha.cz, ceník: www.panskalicha.cz
10. Ustájení: ve venkovních boxech – 400,- Kč/box/den včetně podestýlky, (dva dny 700,- Kč/box)
11. Ostatní ustanovení:
11.1. Upozornění: pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty
předmětů a jejich poškození.
11.2. Jezdci musí být členy ČJF a nemusí být nositeli jezdecké licence. Koně bez omezení.
11.3. Ústroj jezdců může být dle PJS, nebo běžný čistý a nepoškozeny tréninkový úbor. Jezdecká obuv
vždy dle PJS. Tříbodová ochranná přilba je povinná pro všechny účastníky kdykoliv sedí na koni a
použiti ochranné vesty v souladu s PJS. Postroj koní dle PJS.
11.4. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace
12. Doprovodný program pro širokou veřejnost
12.1. Sbalení závodního týmu do přepravního vozíku – přemístění poníka Bleska, sedla, uzdečky a
čištění z místa určení do vozíku a následným zavřením nástupní rampy soutěž končí, závodní tým
může mít maximálně tři členy
- hodnotí se ladnost provedení a čas
12. 2. Létání na koštěti
12.3. Vytváření čarodějnického outfitu
12.4. Vytváření obrázků pomocí barevných písků
12.5. Házení podkovou
Po ukončení disciplín proběhne zapálení ohně a upálení čarodějnice. Kostýmy možno vytvořit na
místě, případně donést vlastní.

Za pořadatele dne 15. 3. 2016 Vanda Nováková, Jan Kadlec, Zuzana Kokrmentová

