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Kód pretekov : 09530SS                           Dátum:30 – 31.05.2009 
Miesto konania : Ková čovce                       Telefó n: +421 905 359 604  
Adresa usporiadate ľa:  JO – Ková čovce               E-mail: bagdal@stonline.sk     
                      991 06 Želovce 
Riadite ľ: Filip Jozef                      Autor parkúrov : Ingrid Szabová 
Tajomník : Ing. Šülei Zsolt                 Lekárska služba :MUDr. Čeri Juraj  
Hl. rozhodca : Pau čo Ľubomír                Vet. služba: MVDr. Híveš Karol   
Tech. delegát : Paulovi č Jozef              Podková č: Oravec Štefan                              
Rozhodcovia : Melišeková Iveta, Bagdal Alexander                                             
Kolbisko : Tráva 80x70  
Opracovisko : Tráva 50x50  Ustajnenie: po čet boxov: 7(15,-€/de ň) 
Zápisné : Nie                  poloboxov: 10(10,-€/de ň) 
Účasť na pretekoch : otvorená        stojísk: 35(5,-€/de ň) 
Uzávierka prihlášok:28.5.2009 20:00 hod.  na E-mail:  bagdal@stonline.sk    
Predbežné  štartky 28. 05. 2009 o 22:00 hod. na www.jokovacovce.wbl.sk , www.sso-sjf.wbl.sk  
Porada účastníkov: 30. 5. 2009 od 08:00 – 09:00 hod. 31. 5. 2009 od 09:00 – 10:00 hod. 
Súťaže:  
 
1.  Názov : Stup ňa ZM  
    Dátum: 30.5.2009             Hod : 10:00 hod.       Rýchlos ť:350 m/min 
    Výška prekážok : 80 cm.       Počet prekážok : 8     Čl. prav .:238.1.4 
    Počet koní na jazdca : 3      Štartovné : 5 EUR       Ceny: Vecné  
     
2.   Názov : Hobby Cup III. kolo   
    Dátum: 30.5.2009             Hod : náväzne          Rýchlos ť:350 m/min 
    Výška prekážok : do 100cm.    Počet prekážok :9      Čl. prav .:238.2.2 
    Počet koní na jazdca : 3      Štartovné :            Ceny: stužky, vecné     
     
3.   Názov : Stup ňa „Z“ - o cenu TATRA BANKY pob. Lu čenec  
    Dátum: 30.5.2009             Hod : náväzne          Rýchlos ť:350 m/min 
    Výška prekážok : 100 cm.      Počet prekážok : 9     Čl. prav .:238.2.2 
    Počet koní na jazdca : 3      Štartovné : 7,- EUR     Ceny: 120,- EUR  
               /40,30,20,10,10,10/  
4.   Názov : Stup ňa „ZL“ - o Pohár predsedu BBSK   
    Dátum: 30.5.2009             Hod : náväzne          Rýchlos ť:350 m/min 
    Výška prekážok : 110 cm.      Počet prekážok : 10    Čl. prav .:238.2.2 
    Počet koní na jazdca : 3      Štartovné : 10,- EUR   Ceny: 200,- EUR    
               /60,50,40,25,15,10  
5.   Názov : Hobby Cup IV. kolo   
    Dátum: 30.5.2009             Hod : 11:00 hod.       Rýchlos ť:350 m/min 
    Výška prekážok : do 100cm.    Počet prekážok : 9     Čl. prav .:238.2.2 
    Počet koní na jazdca : 3      Štartovné :            Ceny: stužky, vecné   
     
6.  Názov : Stup ňa Z/ZL – Cena f. NUMOREX Lu čenec  
    Dátum: 31.5.2009              Hod : náväzne          Rýchlos ť:350 m/min 
    Výška prekážok :105 cm.       Počet prekážok :9      Čl. prav .:238.2.2 
    Počet koní na jazdca :3       Štartovné : 8,- EUR    Ceny: 160,- EUR   
               /50,40,30,20,10,10/  
7.  Názov : Stup ňa ZL – Cena obce Ková čovce   
    Dátum: 31.5.2009             Hod : náväzne          Rýchlos ť:350 m/min 
    Výška prekážok :110 cm.       Počet prekážok :10     Čl. prav .:238.2.2 
    Počet koní na jazdca :3       Štartovné : 10,- EUR   Ceny: 200,- EUR   
                /60,50,40,25,15,10/ 
 
8.  Názov : Stup ňa L – o Ipe ľský pohár  
    Dátum: 31.5.2009             Hod : náväzne          Rýchlos ť:350 m/min 
    Výška prekážok :120 cm.       Počet prekážok :11     Čl. prav .:238.2.3 
    Počet koní na jazdca :3       Štartovné : 15,- EUR   Ceny: 350,- EUR  
               /100,80,60,50,30,30/  
 
 
 
 



Majstrovstvá SSO 2009 v skokoch – deti ( 11 – 14 ro kov )  
 
Dvojkolová sú ťaž zložená z parkúrov Z,Z/ZL (sú ťaže č.3, č.6 ). Rozhodovanie 
podľa stupnice A. O umiestnenie rozhoduje sú čet trestných bodov z dvoch 
kôl. Pri rovnosti sú čtu trestných bodov na prvých troch miestach, 
o umiestnenie rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Na ďalších miestach 
a v prípade ak  nerozhodne rozoskakovanie, pri rovn osti sú čtu trestných 
bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas)druhého kola. Po čet koní na 
jazdca: 2.  
  
 
Majstrovstvá SSO 2009 v skokoch – družstvá deti ( 1 1 – 14 rokov )  
 
Dvojkolová sú ťaž troj členných alebo dvoj členných oddielových, okresných 
prípadne regionálnych družstiev zložená z parkúrov ZM,Z (sú ťaže č.1 a č.3).  
Rozhodovanie pod ľa stupnice A. O umiestnenie rozhoduje sú čet trestných 
bodov dvoch najlepších členov družstva z prvého kola a dvoch najlepších 
členov družstva z druhého kola. Pri rovnosti sú čtu trestných bodov na 
prvých troch miestach, sa uskuto ční jedno rozoskakovanie na čas. Na ďalších 
miestach a v prípade ak rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje sú čet časov 
dvoch najlepších členov družstva v druhom kole. Po čet koní na jazdca: 1.  
 
 
   
Majstrovstvá SSO 2009 v skokoch – juniori ( 15 – 18  rokov )  
 
Dvojkolová sú ťaž zložená z parkúrov ZL, L (sú ťaže č.4, č.8 ). Rozhodovanie 
podľa stupnice A. O umiestnenie rozhoduje sú čet trestných bodov z dvoch 
kôl. Pri rovnosti sú čtu trestných bodov na prvých troch miestach, 
o umiestnenie rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Na ďalších miestach 
a v prípade ak  nerozhodne rozoskakovanie, pri rovn osti sú čtu trestných 
bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas)druhého kola. Po čet koní na 
jazdca: 2.  
 
 
Majstrovstvá SSO 2009 v skokoch – družstvá juniori ( 15 – 18 rokov )  
 
Dvojkolová sú ťaž troj členných alebo dvoj členných oddielových, okresných 
prípadne regionálnych družstiev zložená z parkúrov ZL,ZL (sú ťaže č.4 
a č.7). Rozhodovanie pod ľa stupnice A. O umiestnenie rozhoduje sú čet 
trestných bodov dvoch najlepších členov družstva z prvého kola a dvoch 
najlepších členov družstva z druhého kola. Pri rovnosti sú čtu trestných 
bodov na prvých troch miestach, sa uskuto ční jedno rozoskakovanie na čas. 
Na ďalších miestach a v prípade ak rozoskakovanie neroz hodne, rozhoduje 
súčet časov dvoch najlepších členov družstva v druhom kole. Po čet koní na 
jazdca: 1.  
 
 
 
Poznámka:  
Usporiadate ľ si vyhradzuje právo na časovú zmenu programu. Každý kô ň musí 
mať 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. 
Ustajnenie koní v boxoch prednostne pre ú častníkov M – SSO!  (po 
predchádzajúcej dohode s usporiadate ľom  0905 359 604.     

 
  
 
Za SJF-SSO schválil: Jozef Paulovi č v.r.             24.03.2009  
 
 
     
 
                     



 


