Český bezudidlový spolek spolu s Farma Vysoká, Chrastava
Mistrovství České republiky v bezudidlovém jezdectví
31. 8. - 1. 9. 2019
Přihláška na akci – sekretar@bezudidlovyspolek.cz

1. Základní parametry
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie akce:

Oficiální závody

1.1.2. Název akce:

Mistrovství České republiky v bezudidlovém jezdectví

1.1.3. Pořadatel akce:

Český bezudidlový spolek a Farma Vysoká

1.1.4. Datum akce:

31.8. - 1.9.2019

1.2. Funkcionáři akce
1.2.1. Ředitel závodů:
1.2.2. Sekretář závodů:

Michaela Škodová

1.2.3. Kontaktní osoba:

Michaela Škodová, Anna Kohútová
Martina Svobodová

1.2.4. Hlavní rozhodčí:

Iva Štruncová

1.2.5. Sbor rozhodčí:

Iva Štruncová, Anna Ježková, ...

1.2.6. Stavitel tratí:

Martina Svobodová

1.2.7. Stavitel tratí junior:

Adriana Barešová, Michaela Škodová

1.2.8. Rozhodčí na opracovišti:

...

1.2.9. Zpracovatel výsledků:

Michaela Škodová

1.2.10. Lékařský dohled:

Jitka Gálová

1.2.11. Veterinární dohled:

...

1.2.12. Podkovářský dohled:

...

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:

venkovní pískové kolbiště 28 x 75m

1.3.2. Opracoviště:

hala 20 x 64m, pískový povrch

2. Přihlášky a časový rozvrh

Český bezudidlový spolek spolu s Farma Vysoká, Chrastava
Mistrovství České republiky v bezudidlovém jezdectví
31. 8. - 1. 9. 2019
2.1. Přihlášky:

sekretar@bezudidlovyspolek.cz, telefon: 777 069 304
Vyplněnou přihlášku posílejte na uvedený email.

2.2. Uzávěrka:

19. 8. 2019

2.3. Technická porada:

technická porada se nekoná

2.4. Prezentace:

prezentace osobně, nebo telefonicky do 31. 8. 2019 do 8:00
Tel: 777 349 751, 777 069 304 nebo 731 256 672

4.5. Start soutěží:

Start první soutěže je v 9h, ostatní následují

3. Přehled soutěží, startovné a ceny

1. den - sobota 31. 8. 2019
1. soutěž drezúra stupně „ZB“ - soutěž firmy DECATHLON
a) MČR dětí a juniorů s koňmi s bezudidlovou uzdečkou kvalifikační kolo (dekorovány 3 nejlepší
dvojce)
b) MČR dětí a juniorů s koňmi bez uzdečky kvalifikační kolo (dekorovány 3 nejlepší dvojce)
c) otevřená soutěž pro všechny s koňmi s bezudidlovou uzdečkou (hodnotí se všichni startující
dohromady, i mistrovská soutěž - dekorováno 5 nejlepších dvojic)
d) otevřená soutěž pro všechny s koňmi bez uzdečky (hodnotí se všichni startující dohromady, i
mistrovská soutěž - dekorováno 5 nejlepších dvojic)
Startovné pro všechny 350 Kč

2. soutěž drezúra stupně „LA“ - soutěž firmy F.R.A.
a) MČR seniorů s koňmi s bezudidlovou uzdečkou kvalifikační kolo (dekorovány 3 nejlepší
dvojce)
b) MČR seniorů s koňmi bez uzdečky kvalifikační kolo (dekorovány 3 nejlepší dvojce)
c) otevřená soutěž pro všechny s koňmi s bezudidlovou uzdečkou (hodnotí se všichni startující
dohromady, i mistrovská soutěž - dekorováno 5 nejlepších dvojic)
d) otevřená soutěž pro všechny s koňmi bez uzdečky (hodnotí se všichni startujícídohromady, i
mistrovská soutěž - dekorováno 5 nejlepších dvojic)
Startovné pro všechny 350 Kč

3. soutěž FINÁLE - volná drezúra stupně „Z“ na hudbu - soutěž firmy ENERGIZE
a) FINÁLE MČR dětí a juniorů s koňmi s bezudidlovou uzdečkou pro nejlepších 10 dvojic
(dekorováno 5 nejlepších dvojic, 3 nejlepší dvojice dostanou poháry a šerpy, 1. nejlepší dvojice
dostane dekorovací deku)
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b) FINÁLE MČR dětí a juniorů s koňmi bez uzdečky pro nejlepších 10 dvojic

(dekorováno 5 nejlepších dvojic, 3 nejlepší dvojice dostanou poháry a šerpy, 1. nejlepší dvojice
dostane dekorovací deku)
Startovné 400Kč

4. soutěž FINÁLE - volná drezúra stupně „L“ na hudbu - soutěž firmy BEMER
a) FINÁLE MČR seniorů s koňmi s bezudidlovou uzdečkou pro nejlepších 10 dvojic
(dekorováno 5 nejlepších dvojic, 3 nejlepší dvojice dostanou poháry a šerpy, 1. nejlepší dvojice
dostane dekorovací deku)
b) FINÁLE MČR seniorů s koňmi bez uzdečky pro nejlepších 10 dvojic
(dekorováno 5 nejlepších dvojic, 3 nejlepší dvojice dostanou poháry a šerpy, 1. nejlepší dvojice
dostane dekorovací deku)
Startovné 500Kč

5. soutěž „Dovednostní překážková dráha“ - soutěž společnosti EQUITES GABRETA
Soutěž věnovaná dovednostní disciplíně, doplňující pravidla si přečtěte v přidaném dokumentu.
- na trati bude maximálně 15 překážek
a) otevřená soutěž pro všechny s koňmi s bezudidlovou uzdečkou (dekorováno 5 nejlepších
dvojic)
b) otevřená soutěž pro všechny s koňmi bez uzdečky (dekorováno 5 nejlepších dvojic)
Startovné 350Kč

2. den - neděle 1. 9. 2019
6. soutěž „Parkur 80 cm na limitovaný čas“ - soutěž firmy HOSTR
a) MČR dětí a juniorů s koňmi s bezudidlovou uzdečkou kvalifikační kolo (dekorovány 3 nejlepší
dvojice)
b) MČR dětí a juniorů s koňmi bez uzdečky kvalifikační kolo (dekorovány 3 nejlepší dvojice)
c) otevřená soutěž pro všechny s koňmi s bezudidlovou uzdečkou (hodnotí se všichni startující
dohromady, i mistrovská soutěž - dekorováno 5 nejlepších dvojic)
d) otevřená soutěž pro všechny s koňmi bez uzdečky (hodnotí se všichni startující dohromady, i
mistrovská soutěž - dekorováno 5 nejlepších dvojic)
Startovné 350Kč

7. soutěž „Parkur 100 cm s následným rozeskakováním na čas“ - soutěž firmy CLEVERHORSE
a) MČR seniorů s koňmi s bezudidlovou uzdečkou 2. kvalifikační kolo (dekorovány 3 nejlepší
dvojice)
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b) MČR seniorů s koňmi bez uzdečky 2. kvalifikační kolo (dekorovány 3 nejlepší dvojice)
c) otevřená soutěž pro všechny s koňmi s bezudidlovou uzdečkou (hodnotí se všichni startující
dohromady, i mistrovská soutěž - dekorováno 5 nejlepších dvojic)
d) otevřená soutěž pro všechny s koňmi bez uzdečky (hodnotí se všichni startující dohromady, i
mistrovská soutěž - dekorováno 5 nejlepších dvojic)
Startovné 350Kč

8. soutěž TÝMŮ – „Štafetové skákání dvojic v maskách“ - soutěž firmy AIVA
MČR týmů - štafetové skákání s předáním bičíku. Startovat mohou společně jezdci jak s bezudidlovou
uzdečkou, tak bez uzdečky.
1. dvojice překoná 5 skoků s výškou do 80 cm, předá bičík druhé dvojici
2. dvojice překoná 5 skoků s výškou do 100 cm
(Dekorováno bude 5 nejlepších dvojic. První 3 dvojice dostanou medaile a šerpy)
Vyhlášení ceny sympatie diváků pro nejlépe sladěnou dvojici
Startovné 600kč pro dvojici

9. soutěž „FINÁLE Parkur 80 cm na čas“ - soutěž firmy MANGIMI ITALIANI
a) FINÁLE MČR dětí a juniorů s koňmi s bezudidlovou uzdečkou pro 10 nejlepších dětí
(dekorováno 5 nejlepších dvojic, 3 nejlepší dvojice dostanou poháry a šerpy, 1. nejlepší dvojice
dostane dekorovací deku)
b) FINÁLE MČR dětí s koňmi bez uzdečky pro 10 nejlepších dvojic
(dekorováno 5 nejlepších dvojic, 3 nejlepší dvojice dostanou poháry a šerpy, 1. nejlepší dvojice
dostane dekorovací deku)
Startovné 400Kč

10. soutěž „FINÁLE parkur do 110 cm se žolíkem 120 cm“ - soutěž firmy PŘEKÁŽKY.EU
a) FINÁLE MČR seniorů s koňmi s bezudidlovou uzdečkou pro 10 nejlepších dvojic
(dekorováno 5 nejlepších dvojic, 3 nejlepší dvojice dostanou poháry a šerpy, 1. nejlepší dvojice
dostane dekorovací deku)
b) FINÁLE MČR seniorů s koňmi bez uzdečky pro 10 nejlepších dvojic
(dekorováno 5 nejlepších dvojic, 3 nejlepší dvojice dostanou poháry a šerpy, 1. nejlepší dvojice
dostane dekorovací deku)
Startovné 500Kč
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4. Technická ustanovení
4.1. Předpisy

4.1.1. Akce se řídí Všeobecnými pravidly ČBS, Konkrétními pravidly dané disciplíny
ČBS, Veterinárními předpisy a dalšími ustanoveními ČBS.
4.1.2. Účastníci budou dekorováni dle Všeobecných pravidel ČBS čl. 3.7.
4.1.3. Ceny budou udíleny dle Všeobecných pravidel ČBS čl. 3.7.
4.1.4. Sázky nejsou povoleny.
4.2. Veterinární předpisy
4.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy
koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic
pro příslušný rok.
4.2.2. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při
příjezdu.
4.3. Podmínky účasti, kvalifikace – licence jezdce v bezudidlovém jezdectví
5. Obecné informace
V pátek 30. 8. 2019 bude odpoledne od 17h do 20h k dispozici technik, který bude v sobotu přítomen
na finále drezúrních soutěží. Všichni si budou moci vyzkoušet svou drezúrní úlohu společně s hudbou,
kterou předají technikovi společně s informacemi, které mu budou chtít sdělit. Svou hudbu mějte
prosím na přenosném USB typu Flesh, nebo CD, DVD. Označte ji jménem jezdce i koně a soutěže, které
se to týká. Svou hudbu budete moci předat i další dny, ale nezaručujeme správnost přehrání...
5.1. Odpovědnost pořadatele - Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody,
onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné
soutěže (tedy i za případné úrazy) je plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí
na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
5.2.Ustájení - Pro závodníky a jejich podporu (tým) nabízíme možnost bezplatně stanovat v
areálu Farmy Vysoká na louce k tomu určené.
◦ Pro koně zde budou připraveny ustajovací ohrádky za poplatek, případně si můžete
ohrádku postavit sami zdarma.
◦ Ustájení venkovní ve výběhu (ohraničeno provázkem, elektrika) : 300 Kč / noc
včetně vody, ve výběhu může být více koní dle přání majitele koně.
◦ Ustájení boxové ve stáji Farma Vysoká : 400 Kč /den – včetně slámy a vody. K
dizpozici máme maximálně 30 boxů – rezervujte tedy včas závaznou přihláškou!
◦ SENO 100KČ DEN - možno dovést vlastní
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◦ Záloha za úklid 200 Kč Vám bude vrácena po předání místa ustájení v uklizeném
stavu (platí pro všechny typy ustájení).

Způsob ustájení koně prosím nahlaště společně s přihláškou
5.2.Ubytování - Je zajištěno v hotelu Farmy Vysoká. Rezervace pokojů provádějte včas na
emailu info@hotelfarmavysoka.cz nebo telefonu 727 805 190, více informací najdete na
www.farmavysoka.cz
Ceník pokojů / noc / včetně snídaně (ceny jsou uvedeny včetně DPH):
◦ Jednolůžkový 1100 Kč
◦ Dvoulůžkový 1900 Kč
◦ Přištýlka 700 Kč
◦ Apartmá 4 osoby 3800 Kč
◦ Dokoupení polopenze 190Kč / den
◦ Dokoupení plné penze 350 Kč / den
◦ Dětská postýlka 200 Kč / pobyt. Děti do 3 let jsou zdarma. Děti do 12 let - účtujeme
pouze cenu přistýlky a 30% slevu na polopenzi.
◦ Pes na pokoji 150Kč / den
◦ Senioři nad 65 let 5% sleva

5.4. Ostatní služby
Lékařská služba:

uvedena v bodě 1.2.10. (Funkcionáři závodů) tohoto
rozpisu

Veterinární služba:

zajištěna proti úhradě

Podkovářská služba:

zajištěna proti úhradě

Občerstvení:
Stravování je zajištěno v restauraci otevřené celý den
s vnitřním pohledem do haly a venkovní terasou u kolbiště. V sobotu večer budeme pořádat
zábavu pro zúčastněné.
Parkování vozidel:

v objektu Farmy Vysoká na louce pro to určené
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6. Partneři závodů


Aiva



Bemer Group - Po dobu mistrovství můžete navštívit stánek a relax zone společnosti Bemer

Group a na vlastní kůži si vyzkoušet tuto technologii.


Ba-ka-may - po dobu mistrovství můžete navštívit stánek ateliéru Ba-Ka-May



Jezdecké potřeby Cleverhorse a Cleverpony – po dobu mistrovství můžete v areálu navštívit
stánek.



Decathlon - Po dobu mistrovství můžete navštívit informační stánek Decathlon



Energize - provazové vybavení



Equites Gabreta



F.R.A.



Hostr



Koně a hříbata - mediální partner



Mangimi Italiani



Pareshop



Překážky.eu

7. Schvalovací doložka

Rozpis zpracoval:

Rozpis za Výkonný výbor ČBS schválil:

Michaela Škodová

Anna Kohútová

