Pony games cup

2016
II. kolo

1. Základní údaje:
1.1. Pořadatel:
JK Panská lícha z.s., Obřanská 180a, 614 00
1.2. Datum konání:
9. 4. 2016
1.3. Místo konání:
Jezdecký areál Panská Lícha, Panská lícha 6. 614 00 Brno
1.4.1. Kolbiště: písčité 50x80 m
1.4.2. Opracoviště: písčité 40x80 m
2. Funkcionáři: - ředitel:
Ing. Jiří Charvát
- hlavní sudí:
Mgr. Alžběta Mašková
- dojezdový sudí:
Jan Kadlec, Erika Jakubcová
- šéf dráhy:
Michaela Peterková
- komisař v paddocku: Lucie Říhová
- čároví sudí:
Daniela Vyklická, Jana Hanáková, Dana Hanáková, Gabriela
Šifaldová
3. Technické údaje:
3.1. Předpisy: veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu.
3.2. Soutěže:
3.2.1. Turnaj – Úroveň 1 (jezdci do 18let)
Dvě vlajky
Karton
Běž a jeď
Pět hrnečků
Teksab
Provaz
Pět vlajek
3.2.2. Turnaj – Úroveň 2 (jezdci do 12let)
Dva hrnečky
Slalom
Dvě vlajky
Pošťák
Míček a kužel
Karton
3.2.3. Turnaj – Děti do 10 let s vodičem, v kroku
Slalom

Dva hrnečky
Pošťák
Karton

Technické normy jednotlivých her na www.pony-games.cz. Prosíme soutěžící kategorie s vodičem, aby
si nastudovali jednotlivé soutěže. Tato soutěž se pojede pouze v kroku s prověšeným vodítkem.
Jezdec musí držet otěže a vést si svého poníka za jištění vodičem ze země.
4. Předběžný časový program: veterinární přejímka a prezentace: 9.00 – 10:00 hod.
10.00 - schůzka vedoucích ekip v kanceláři závodů
zahájení turnaje č. 1 v 11.00 hod, ostatní následně
13.00h. – přestávka na oběd
5. Ceny a peněžitá plnění:
5.1. Ceny: floty pro prvních pět týmů a poháry pro vítěze v obou kategoriích od firmy Equiservis spol.
s.r.o, věcné ceny od firmy Jezdecké potřeby Kalenda Brno.
Převzetí cen nejpozději hodinu po oficiálním ukončení soutěží proti podpisu.
5.2. Startovné:
500,- Kč/tým
Open s vodičem – 150,- Kč/závodník
6. Všeobecné údaje:
6.1. Přihlášky: posílejte na e-mail: panskalicha.pg@gmail.com
6.2. Uzávěrka přihlášek: 6. 4. 2016 do 17h.
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: Mgr. Jana Sobotková
Veterinární služba: MVDr. Jana Schmidtová
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 vždy členy ČJF a nemusí být nositeli jezdecké licence. Koně bez omezení.
11.3. Ústroj jezdců musí být v souladu s pravidly Pony Games.
11.4. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace.

Za pořadatele dne 29. 3. 2016 Vanda Nováková a Jan Kadlec

