
ROZPIS 
I. Halové závody spřežení na El Pasu  

 
Pořadatel:   MA0041 TC Nová Amerika     
  
Místo konání:   Hala – Ranch El Paso  ve Svojeticích u Říčan 
Datum konání:  27. února 2010  
Uzávěrka přihlášek  25. února 2010  :            
Adresa pro přihlášky:  Ivan Černoch  
    tel. 602612543, e-mail: cernoch.ivan@seznam.cz 
    Nad lesním divadlem 1215, 142 00 Praha 4  
Oprávněnost k účasti: Jezdci a spolujezdci platné licence pro rok 2009 nebo 2010. 

Koně - platné průkazy koní s licenční známkou pro rok 2009 
nebo 2010.      

Veterinární podmínky Veterinární potvrzení o přesunu koní opatřené všemi  
                                                předepsanými náležitostmi pro rok 2010.                . 
Prezentace:   27. 02. 2010  od  8:00 hod. – do 10:00 hod.    
Technická porada:  27. 02. 2010  v 9:00 hod.                
Kancelář závodů:  Označená v areálu Ranche El Paso, pod věží rozhodčích  
Ředitel závodů:  Ivan Černoch   
Tajemník závodů:  Tomáš Pešek   
Hlavní rozhodčí:  ing. Jiří Kunát   
Sbor rozhodčích  Ila Hrdličková, Heřman Hrdlička  
Časomíra:     zajištěna elektronicky    
Hlasatel:   Aleš Suchánek 
Autor tratě:   Jaroslav Kosař 
Technický delegát:                 Václav Kůrka    
Zpracování výsledků  Výpočetní středisko 
Kolbiště:   Jezdecká hala 30 m x 60 m s pískovým povrchem. 
Opracoviště:   Venkovní  pískové opracoviště 75 m x 35 m.                                  
                                               Technický delegát upřesní na technické     
    poradě čas a způsob opracování koní před startem v hale. 
Ustájení:   Pořadatel zajišťuje za poplatek Kč 300,- za koně a den. 

            od 26. do 27. února 2010.                                                                                                            
Krmivo:   Pořadatel zajišťuje pouze stelivo. 
Ubytování: Telefonicky nebo písemně je možno ubytování objednat v hotelu 

přímo v místě konání závodů (500,-Kč/os./noc).                
Stravování:   Zajištěno v restauraci areálu po celou dobu konání závodů. 
Lékařská služba:  Zajištěna po celou dobu konání závodů. 
Veterinární služba:  Zajištěna dle čl.154 
Podkovářská služba:  Za úhradu. 
Předpisy:   Platná  PJS a rozpis závodů 
Odpovědnost a záruka: Námitky a stížnosti dle PJS. 
                                              Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců a koní po dobu                                            
                         konání závodů. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí, 
    veškeré náklady spojené s účasti hradí vysílající složka. 
Zápisné:   Soutěž jednospřeží  -  600,-Kč 
              Soutěž dvojspřeží    -  800,-Kč 
      Soutěž čtyřspřeží     -  1000,-Kč 
Cena:    Čestné floty za umístění dle PJS čl. 127 



    Věcné ceny do 5 místa 
    Peněžité ceny pro umístěné: 
    Soutěž č.1 -  Kč  3.000,-  ( 1500, 900, 600) 
    Soutěž č.2 -  Kč  5.000,-  ( 2000, 1200, 800) 
    Soutěž č.3 –  Kč  5.000,-  ( 4000, 3000, 1000)  
 
 
Soutěže  -   Dílčí překážkové jízdy 
 
 Soutěž č.1 – jednospřeží 
 Soutěž č.2 - dvojspřeží 
 Soutěž č.3 – čtyřspřeží 
 
  Dílčí soutěž  č.1,2            - 13 překážek, rychlost 220 m/ min. šířka branek 180 cm. 
              z toho jedna maratonová překážka se shoditelnými prvky 
 
  Dílčí soutěž  č.3.         - 13 překážek, rychlost  220 m/min. šířka branek 200 cm 
    z toho jedna maratonová překážka se shoditelnými prvky 
 
Soutěž je dvoukolová, na čas, shození míčku shoditelného prvku nebo poškození včetně čísla 
již projeté překážky penalizace +5 sec. Jeli shozená část překážky, kterou ještě spřežení 
neprojelo, zazvoní se, zastaví čas a překážka bude opravena,penalizace 10 sec.  
Povinné ochranné jezdecké přilby, maratonový kočár. Hodnocení dle pravidel pro halové 
závody spřežení.  
 
 

 Časový rozvrh 
 
 
Sobota  27. 02. 2010  soutěž č. l  jednospřeží v 10.30 hod. a následně  
    soutěž č. 2 dvojspřeží  
    soutěž č. 3  čtyřspřeží 
     
    dekorování  - po ukončení soutěže 
 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu. 
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení startujících podle  počtu přihlášených. 
 
 
 
 

Za pořadatele: Ivan Černoch 
 
 
Rozpis schválen dne:     
 
 


