Rozpis - Halové skokové preteky Masarykov dvor
Kód pretekov:

180331SS

Dátum konania:
Miesto konania:

31.3.2018
Masarykov dvor, Pstruša - Vígľaš

Usporiadateľ:
Riaditeľ pretekov:
Organizačné zabezpečenie:

JK Masarykov dvor Vígľaš
Matúš Ľupták
Matúš Ľupták (0905 290 157)
e-mail: acorado@azet.sk

Hlavný rozhodca:
Rozhodcovia:
Technický delegát:

Alexander Bagdal
Iveta Melišeková,Jozef Dokoupil, Jozef Paulovič
hl.rozhodca

Autor parkúrov:
Kolbisko:
Opracovisko:

Jan Kopiš
povrch/rozmer : hala piesok s textíliou / 65x23 m
povrch/rozmer : vonkajšia jazdiareň piesok s textíliou

Lekárska služba:
Veterinárna služba:
Podkováč:

zabezpečí usporiadateľ
zabezpečí usporiadateľ
zabezpečí usporiadateľ

Ubytovanie:
Jazdecký a športovo - rekreačný areál Masarykov dvor, Pstruša 339, 962 12 Vígľaš,
Kontakt: +421 45 5244 600
Ustajnenie:
30,- € / box (na jeden deň). Kapacita boxov je obmedzená.
Záväznú objednávku na ustajnenie prosím pošlite na e-mail acorado@azet.sk do: 25.3.2018.
Rezervácia boxu bude 100%-ne potvrdená až po úhrade plnej výšky ceny prenájmu. Storno poplatok
100% ceny prenájmu, alebo formou výmeny za iného nájomcu – zabezpečuje nájomca boxu.
Úhradu zrealizujte na číslo účtu Jazdeckého klubu MASARYKOV DVOR SK 10 0200 0000 0034
6962 8851, variabilný symbol uveďte číslo licencie koňa.
Zápisné: 5€ / koňa
Prihlášky:
Prihlasovanie: ON LINE na www.sso-sjf.wbl.sk, alebo posielať na e-mail bagdal@stonline.sk
Uzávierka prihlášok: 29.3.2018 do 19.00h
Predbežné štartovné listiny, všetky informácie o pretekoch, ako aj prípadné zmeny budú zverejnené na
internetovej stránke www.sso-sjf.wbl.sk
Zmeny v prihláškach prosíme nahlásiť do 30.3. 2018 do 16.00 hod.

Upozornenie:
Každý kôň musí mať platný zdravotný preukaz pre sezónu 2018.

Všetky kone, prihlásené na preteky, musia byť serologicky testované (Cogginsov test) na infekčnú
anémiu koní (EIA). Tento test nesmie byť starší ako 6 mesiacov a potvrdenie o negatívnom výsledku
musí byť zapísané v pase koňa a predložené pri prezentácii PREDTÝM, ako bude kôň vyložený v
areáli usporiadateľa.

Súťaže:
1.Parkur st. ZM (na optimálny čas) + Pony“L“
Datum:31.3.2018
Čas: 10:00hod.
Výška prekážok: 80 cm
Počet prekážok: 8/9
Počet koní na jazdca: 3
Štartovné: 8 €

Čl. pravidiel:238.1.4
Rýchlosť: 325 m/min.
Ceny: stužky + vecné ceny

2. Parkúr st. ZM (na optimálny čas) + Pony“S“
Dátum: 31.3.2018
Čas: nadväzne
Výška prekážok: 90 cm
Počet prekážok: 8/9
Počet koní na jazdca: 3
Štartovné: 8 €

Čl. pravidiel: 238.1.4
Rýchlosť: 325 m/min.
Ceny: stužky + vecné ceny

3. Parkúr st. Z (na optimálny čas)
Dátum: 31.3.2018
Výška prekážok: 100 cm
Počet koní na jazdca: 3

Čl. pravidiel: 238.1.4
Rýchlosť: 325 m/min.
Ceny: stužky + vecné ceny

Čas: nadväzne
Počet prekážok: 9/10
Štartovné: 8 €

4. Parkúr st. ZL (s jedným rozoskakovaním)
Dátum: 31.3.2018
Čas: nadväzne
Výška prekážok: 110cm
Počet prekážok: 9/10
Počet koní na jazdca: 3
Štartovné: 10 €

Čl. pravidiel: 238.2.2
Rýchlosť: 325 m/min.
Ceny: stužky + 200 €
(50,30,20,10,10 +80)

POZNÁMKA:
Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na časové úpravy programu a nepreberá zodpovednosť za osoby
zúčastnené na pretekoch, ani za škody spôsobené ich účasťou. Všetci účastníci sú osobne zodpovední za
škody, ktoré spôsobia, alebo ktoré spôsobia ich zamestnanci alebo ich kone tretej osobe.

Schválené SJF dňa: 10.3.2018 Jozef Paulovič
Pony: 10.3.2018 Andrea Machalová

