
A. TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód pretekov 09531SE
Názov pretekov Cena Arabské kone Slovenska - družstvo
Usporiadateľ pretekov Farma GÍRETH
Miesto konania Kaľamenová, Farma GÍRETH
Dátum konania 31.5.2009
Kontaktná adresa Jozef GÍRETH, Kaľamenová 10, PSČ 03822

farmagireth@arabhorses.sk 

Riaditeľ pretekov Jozef GÍRETH
Tajomník Jana BAČOVÁ
Preseda rozhodcovského zboru Ing. Pavol TOMÁŠ
Technický delegát Ing. Jaroslav KLEIN
Hlavný steward Ing. Mgr. Július KOVÁČ
Predseda veterinárnej komisie MVDr. Branislav KLEIN
Lekárska služba Zdravotné stredisko Turčianske Teplice

Druhy sú ťaží                                                                                      
                                                 1.                                                            Vytrvalostný dostih na 60 km pre juniorov a dospelých
Štart hromadný
Stanovená rýchlosť min 13 km
Štartovné 15 €
                                                2. vytrvalostný dostih na 42 km 

pre juniorov a dospelých
Štart individuálny po 5 min
Stanovená rýchlosť 12 - 15 km/hod
Štartovné 15 €
                                               3. vytrvalostný dostih na 42 km - verejný tréning

pre juniorov a dospelých
Štart individuálny po 5 min
Stanovená rýchlosť 12 - 15 km/hod
Štartovné 5 €
Autor trate Jana BAČOVÁ
Trať tráva, lesné a poľné cesty 90%, iné 10%
Uzávierka prihlášok 23.5 2009
Porada účastníkov 30.5. 2009, Kaľamenová
Ubytovanie, ustajnenie zabezpečené za úhradu, na základe požiadaviek

B. PROGRAM
30.5.2009

od 14.00 hod príjem koní, nahlásenie štartujúcich, prehliadka trate
o 18.00 hod. Technická porada, losovanie poradia štartujúcich, vyšetrenie koní

31.5.2009

08.00 hod     Štart vytrvalostného dostihu na 60 km
                      tri okruhy á 20 km,  vet. Uzávera 56 tepov do 20 min, povinné
                      prestávky po 20 km 30 min, po 40 km 40 min, záverečná vet. kontrola do 30min
Minimálna hmotnosť - 70 kg; váženie pre štartom a po dojazde do cieľa
Súťaž je hodnotená podľa čl.  820, 821 a 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie

08.30 hod      Štart vytrvalostného dostihu na 42 k m
                       dva okruhy, á 20 km, po každom okruhu vet. uzávera 56 tepov do 20 min, 
                      povinná prestávka 30 min, záverečná vet. kontrola do 30 min.
Časový limit ukončenia jednotlivých fáz:  
1. okruh - min. tempo 12 km / hod ( in time vo VET do 1:40:00 po štarte )
                 max. tempo 15 km / hod ( in time vo VET do 1:20:00 hod po štarte )
2. okruh - min. tempo 12 km / hod ( in time vo VET do 1:40:00 po štarte do druhého kola )
                 max. tempo 15 km / hod (cieľ do  VET do 1:20:00 hod po štarte do druhého kola )
Súťaž je hodnotená podľa čl.  820, 821 a 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie
a hmotnostného obmedzenia

09.00 hod      Štart vytrvalostného dostihu na 42 k m - verejný tréning
                       dva okruhy, á 20 km, po každom okruhu vet. uzávera 56 tepov do 20 min, 
                      povinná prestávka 30 min, záverečná vet. kontrola do 30 min.
Časový limit ukončenia jednotlivých fáz:  
1. okruh - min. tempo 12 km / hod ( in time vo VET do 1:40:00 po štarte )
                 max. tempo 15 km / hod ( in time vo VET do 1:20:00 hod po štarte )
2. okruh - min. tempo 12 km / hod ( in time vo VET do 1:40:00 po štarte do druhého kola )
                 max. tempo 15 km / hod (cieľ do  VET do 1:20:00 hod po štarte do druhého kola )
Súťaž je hodnotená podľa čl.  820, 821 a 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie
a hmotnostného obmedzenia

15.00 hod Udelenie Ceny kondície, záverečná veterinárna priehliadka
15.30 hod Vyhodnotenie sú ťaží, dekorácia jazdcov

Za komisiu vytrvalostného jazdenia schválil: Mgr. Dušan Majerčík
                                                                   predseda komisie

VYTRVALOSTNÉ PRETEKY


