
Rozpis  jazdeckých   pretekov „ Cena Liptova 2009“      
M SSO V SKOKU SENIOROV 

 
Kód pretekov :09628SS                        Dátum:   28. 06. 2009  
Miesto konania : Liptovský Mikuláš           Telefó n: 0911 016381 
                Areál Hippoclub Liptovská                                          
                Sielnica 
Adresa usporiadate ľa: Hippoclub Lipt.Sielnica    
                      Liptovská Sielnica 
Riadite ľ: Ing.Peter Weber            Autor parkúrov : Pau čo Ľubomír                   
.                                     Lek.služba : NsP L.M.  
                                     Vet.služba: Zabezpe čí usporiadate ľ 
                                     Podková č: zabezp. za úhradu 
Hl. rozhodca :   Alexander Bagdal                                                                  
Tech. delegát :  Jozef Pavlovi č                                            
Rozhodcovia :   Iveta Melišeková   
Komisár na opracovisku  :Rastislav Broska  
Kolbisko : Piesok 68x50                                                 
Opracovisko : Tráva 38x68 , hala 18x58 
Zápisné : Nie 
Účasť na pretekoch : otvorená 

Uzávierka prihlášok: do 26. 06. 2009  do 20.oo na e-mail bagdal@stonline.sk  
Porada účastníkov: 28. 06. 2009 od  07:00 – 08:00 hod. 

Súťaže: 
 
1.  CENA  AGRONOVY LIPTOVSKÁ SIELNICA    +  HOBBY  CUP  VI.  KOLO   
    Názov :  Cena nádejí  
    Dátum: 28.6.2009        Hod: 9.oo            Rýchlos ť: 350m/min 
    Výška prekážok :do100 cm Počet prekážok : 8    Čl. prav .: 238.1.4 
    Počet koní na jazdca : 3                      Štartovné : 6 eur 
    Ceny:  vecné hodnotené samostatne 
    Len pre jazdcov do 14 rokov a 4  ro čné kone. Hodnotené samostatne  
 
2.  CENA AGRONOVY LIPTOVSKÁ SIELNICA  
    Názov : Parkúr st. Z  
    Dátum: 28.6.2009        Hod: náväzne         Rýchlos ť: 350m/min 
    Výška prekážok : 100cm   Počet prekážok: 9     Čl.prav.:  238.2.1 
    Počet koní na jazdca : 3                      Štartovné : 6 eur 
    Ceny: vecné 
     
3.  CENA  SPONZOROV 
    Názov : Parkúr st. ZL   
    Dátum: 28.6.2009         Hod: náväzne          Rýchlos ť: 350m/min 
    Výška prekážok : 110 cm  Počet prekážok : 9    Čl. prav .: 238. 2. 2 
    Počet koní na jazdca : 3                      Štartovné : 30 eur 
     
Ceny:1000 eur (300,- , 240,- , 180,- , 100,- , 100, - , 80,-) 
 
4.  CENA HIPPOCLUBU  LIPTOVSKÁ  SIELNICA  
    Názov : Parkúr st. L + M-SSO 1.kolo jednotlivcov + sú ťaž družstiev 
    Dátum: 28. 6. 2009     Hod: náväzne          Rýchlos ť: 350 m /min    
    Výška prekážok: 120 cm   Po čet prekážok. 10     Čl.prav.: 238.2.2  
    Počet koní na jazdca : 3 / M-SSO 2 jedn.      Štartovné: 30 eur 
     
Ceny:1000 eur (300,- , 240,- , 180,- , 100,- , 100, - , 80,-) 



 
5.  CENA LIPTOVA  
    Názov : Parkúr st. S*  - prémiovaná sú ťaž  M-SSO 2.kolo jednotlivcov 
    Dátum: 28. 6 . 2009    Hod: náväzne          Rýchlos ť: 350 m/min 
    Výška prekážok : 130 cm  Počet prekážok : 11   Čl.prav.: 238.2.2 
    Počet koní na jazdca : 3 / M-SSO 2 jedn.      Štartovné:25 eur 

Ceny:700 eur (200,- , 150,- , 100,- , 90,- , 80,- ,  80,-)  

 
Jazdci , ktorý štartujú v Majstrovských súťažiach neplatia štartovnéJazdci , ktorý štartujú v Majstrovských súťažiach neplatia štartovnéJazdci , ktorý štartujú v Majstrovských súťažiach neplatia štartovnéJazdci , ktorý štartujú v Majstrovských súťažiach neplatia štartovné    

Ceny pre MCeny pre MCeny pre MCeny pre M----SSO diplom , medailaSSO diplom , medailaSSO diplom , medailaSSO diplom , medaila    

 

Majstrovstvá SSO v skokoch - seniori 
Dvojkolová sú ťaž zložená z parkúru L,S (sú ťaž č.4, č.5).Rozhodovanie pod ľa 
stupnice A.O umiestnenie rozhoduje sú čet trestných bodov kola. Pri rovnosti 
súčtu trestných bodov na prvých troch miestach o umies tnení rozhoduje jedno 
rozoskakovanie na čas. Na ďalších miestach a v prípade ak nerozhodne 
rozoskakovanie ,pri rovnosti sú čtu trestných bodov rozhoduje výsledok(trestné 
body a čas)druhého kola. Po čet koní na jazdca :2 

 

Majstrovstvá SSO v skokoch - družstvá  seniori 
Jednokolová sú ťaž troj členných alebo dvoj členných oddielových, okresných 
prípadne regionálnych družstiev na parkúre st.  L ( súťaž č.4 ). Rozhodovanie 
podľa stupnice A. O umiestnenie rozhoduje sú čet trestných bodov dvoch 
najlepších členov družstva z kola. Pri rovnosti sú čtu trestných bodov na 
prvých troch miestach o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Na 
ďalších miestach a v prípade ak nerozhodne rozoskako vanie , rozhoduje sú čet 
časov dvoch najlepších členov družstva . Po čet koní na jazdca 1 
 

Poznámka:Poznámka:Poznámka:Poznámka:    
Usporiadate ľ si vyhradzuje právo na časovú zmenu programu. Každý kô ň musí ma ť 
platný zdravotný preukaz na sezónu 2009. Prihlášky po uzávierke budú 
akceptované len po uhradení dvojnásobku štartovného . Všetci ú častníci sú 
osobne zodpovední za škody, ktoré spôsobia sami, ic h zamestnanci alebo  
ich kone tretej osobe. Usporiadate ľ nepreberá žiadnu zodpovednos ť  
za ú častníkov pretekov.  
 
ZAČIATOK 1. SÚ ŤAŽE JE 9 :00 HOD.  
 
Boxové ustajnenie  – len na záväznú prihlášku, obmedzený po čet boxov .  
Kontakt: 0911 016381  
Informácie oh ľadne ubytovania :0911 016381  
Stravovanie je zabezpe čené formou bufetu. 
 
 

Jazdecký areál  Hippoclubu Vás srdečne pozýva na 
CENU LIPTOVA 2009 

V JÚNY sa na Vás teší celý tím usporiadateľov. 
 

 
Schválil :Jozef Paulovi č 17.4.2009                za usporiadate ľa: Ivan Bela 
                                                     
                     


