
Rozpis:   2. parkúrové preteky Trebostovo 2010. 
  Majstrovstvá SSO SJF v skoku 2010. 
 
 
Kód pretekov: 10703SS     Dátum: 3.a 4.7.2010  
Usporiadateľ: Jazdecká spoločnosť Trebostovo   Miesto konania: Trebostovo 
Kontaktná adresa: Jazdecká spoločnosť   Hlavný rozhodca: Alexander Bagdal 
      038 41 Trebostovo č.78  Rozhodcovia: Iveta Melišeková 
Tel./fax.:043/4294715,  mobil: 0905764507                          Jozef Paulovič 
E-mail: polet@centrum.sk     Technický delegát: hlavný rozhodca 
Riaditeľ pretekov: Ing. Milutín Kubík    Autor parkúrov: Ľubomír Paučo   
Kancelária pretekov: Ing. Mária Valaštíková   Steward: Martin Sedlačko 
Vet. služba: MVDr. Jiřina Varínska   Podkováč: Peter Skalický 
Lekárska služba: ZS Martin                     Prezentácia účastníkov: 3.a 4.7.2010, 700 - 800  hod 
Kolbisko: tráva 100 x 50 m             (možná aj telefonicky na 0905474126) 
Opracovisko: tráva 60 x 50 m    Uzávierka prihlášok: 1.7.2010 o 20:00 hod 
Účasť: otvorená   Predbežné štartovné listiny: 2.7.2010  

       www.sso-sjf.wbl.sk 
Ustajnenie: box 12 €/deň (po predchádzajúcej dohode s usporiadateľom 0905764507). 
Počet koní na jazdca:  v súťaži 3, z toho v majstrovských súťažiach jednotlivcov 2, družstiev 1. 
Ceny:   v otvorených súťažiach finančné podľa rozpisu a stužky 

v majstrovských súťažiach medaily, diplomy a stužky 
     
 
SÚŤAŽE: 
 
 
Sobota 3.7.2010 
 
  1. Názov: Parkúr st. ZM 
      Čas: 900 hod    Čl. pravidiel: 238.2.2  Rýchlosť: 350 m/min 
      Výška prekážok: 80 cm   Počet prekážok: 8/9   Ceny: 100 €  
         Štartovné: 8 €    (30- 22- 17- 13- 10- 8) 
      V súťaži bude samostatne vyhodnotená kategória deti. 
 
    
  2. Názov: Hobby Cup 8.  kolo 
      Čas : následne    Čl. pravidiel: 238.2.2  Rýchlosť: 350 m/min 
      Výška prekážok : do 100 cm  Počet prekážok: 9/10  Ceny: vecné              
      Súťaž podľa podmienok schválených VV SJFSSO (viď. www.sso-sjf.wbl.sk). 
 
 
  3. Názov: Parkúr st. Z 
      Čas: následne   Čl. pravidiel: 238.2.2  Rýchlosť: 350 m/min 
      Výška prekážok: 100 cm   Počet prekážok: 9/10  Ceny: 250 €   
            Štartovné: 10 €    (75- 60- 45- 35- 25- 10)  
 
  4. Názov: Parkúr st. ZL  
      Čas: najskôr o 1300 hod   Čl. pravidiel: 238.2.2  Rýchlosť: 350 m/min 
      Výška prekážok: 110 cm   Počet prekážok: 10/11  Ceny: 350 €  
            Štartovné: 14 €    (105- 84- 63- 49- 35- 14) 



  5. Názov : Parkúr st. L* 
      Čas: následne    Čl. pravidiel: 238.2.2  Rýchlosť: 350 m/min 
      Výška prekážok: 120 cm   Počet prekážok: 10/12  Ceny: 500 €   
            Štartovné: 20 €    (150- 120- 90- 70- 50- 20) 
 
Nedeľa 4.7.2010 
 
  6. Názov: Parkúr st. Z 
      Čas: 900 hod    Čl. pravidiel: 238.2.2  Rýchlosť: 350 m/min 
      Výška prekážok: 100 cm   Počet prekážok: 9/10  Ceny: 250 €   
            Štartovné: 10 €    (75- 60- 45- 35- 25- 10)  
 
  7. Názov: Hobby Cup 9.  kolo 
      Čas : následne    Čl. pravidiel: 238.2.2  Rýchlosť: 350 m/min 
      Výška prekážok : do 100 cm  Počet prekážok: 9/10  Ceny: vecné              
      Súťaž podľa podmienok schválených VV SJFSSO (viď. www.sso-sjf.wbl.sk). 
 
        
  8. Názov: Parkúr st. ZL   
      Čas: najskôr o 1200 hod   Čl. pravidiel: 238.2.2  Rýchlosť: 350 m/min 
      Výška prekážok: 110 cm   Počet prekážok: 10/11        Ceny: 350 €   
            Štartovné: 14 €    (105- 84- 63- 49- 35- 14) 
 
  9. Názov : Parkúr st. L** - Aegon Cup juniorov 
      Čas: následne   Čl. pravidiel: 238.2.2  Rýchlosť: 350 m/min 
      Výška prekážok: 120 cm   Počet prekážok: 10/12  Ceny: 500 €   
            Štartovné: 20 €    (150- 120- 90- 70- 50- 20) 
              
10. Názov : Parkúr st. S** - prémiovaná súťaž 
      Čas: následne    Čl. pravidiel: 238.2.3  Rýchlosť: 350 m/min 
      Výška prekážok: 130 cm         Počet prekážok: 10/13  Ceny: 1.000 €   
             Štartovné: 30 €    (300- 240- 180- 140- 100- 40) 
          
11. M- SSO SJF seniori – jednotlivci 
     Trojkolová súťaž zložená z parkúrov L*, L** , S** (súťaže číslo 5, 9, 10). Rozhodovanie podľa stupnice 
A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z troch kôl. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých 
troch miestach o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. V prípade, ak rozoskakovanie 
nerozhodne a tiež v prípade rovnosti súčtu trestných bodov na ďalších miestach, rozhoduje výsledok 
(trestné body a čas) tretieho kola. V treťom kole jazdci štartujú od momentálne najhoršieho k najlepšiemu, 
pričom v prípade rovnosti trestných bodov o štartovnom poradí rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 
druhého kola. Do tretieho kola postupujú dvojice s maximálne 16 trestnými bodmi z predchádzajúcich 
dvoch kôl. Vylúčenie v ktoromkoľvek kole vylučuje z celej súťaže. 
 
12. M- SSO SJF seniori – družstvá 
    Dvojkolová súťaž trojčlenných alebo dvojčlenných oddielových, okresných prípadne regionálnych alebo 
aj inak zložených družstiev, zložená z parkúrov L*, L** (súťaže číslo 5, 9). Rozhodovanie podľa stupnice 
A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov dvoch najlepších členov družstva z prvého a dvoch 
najlepších členov družstva z druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach sa 
uskutoční jedno rozoskakovanie na čas. V prípade ak rozoskakovanie nerozhodne a tiež v prípade 
rovnakého počtu trestných bodov na ďalších miestach, rozhoduje súčet časov dvoch najlepších členov 
družstva v druhom kole. 



13. M- SSO SJF juniori – jednotlivci (15 až 18 rokov) 
    Trojkolová súťaž zložená z parkúrov ZL, ZL, L** (súťaže číslo 4, 8, 9). Rozhodovanie podľa stupnice A. 
O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z troch kôl. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých 
troch miestach o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. V prípade, ak rozoskakovanie 
nerozhodne a tiež v prípade rovnosti súčtu trestných bodov na ďalších miestach, rozhoduje výsledok 
(trestné body a čas) tretieho kola. V treťom kole jazdci štartujú od momentálne najhoršieho k najlepšiemu, 
pričom v prípade rovnosti trestných bodov o štartovnom poradí rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 
druhého kola Do tretieho kola postupujú dvojice s maximálne 16 trestnými bodmi z predchádzajúcich 
dvoch kôl. Vylúčenie v ktoromkoľvek kole vylučuje z celej súťaže. 
. 
14. M- SSO SJF juniori – družstvá (15 až 18 rokov) 
    Dvojkolová súťaž trojčlenných alebo dvojčlenných oddielových, okresných prípadne regionálnych alebo 
aj inak zložených  družstiev, zložená z parkúrov ZL, ZL (súťaže číslo 4, 8). Rozhodovanie podľa stupnice A. 
O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov dvoch najlepších členov družstva z prvého a dvoch 
najlepších členov družstva z druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach sa 
uskutoční jedno rozoskakovanie na čas. V prípade ak rozoskakovanie nerozhodne a tiež v prípade 
rovnakého počtu trestných bodov na ďalších miestach, rozhoduje súčet časov dvoch najlepších členov 
družstva v druhom kole. 
 
15. M- SSO SJF deti – jednotlivci (11 až 14 rokov) 
    Trojkolová súťaž zložená z parkúrov Z, Z, ZL (súťaže číslo 3, 6, 8). Rozhodovanie podľa stupnice A. 
O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z troch kôl. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých 
troch miestach o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. V prípade, ak rozoskakovanie 
nerozhodne a tiež v prípade rovnosti súčtu trestných bodov na ďalších miestach, rozhoduje výsledok 
(trestné body a čas) tretieho kola. V treťom kole jazdci štartujú od momentálne najhoršieho k najlepšiemu, 
pričom v prípade rovnosti trestných bodov o štartovnom poradí rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 
druhého kola. Do tretieho kola postupujú dvojice s maximálne 16 trestnými bodmi z predchádzajúcich 
dvoch kôl. Vylúčenie v ktoromkoľvek kole vylučuje z celej súťaže. 
 
16. M- SSO SJF deti – družstvá (11 až 14 rokov) 
    Dvojkolová súťaž trojčlenných alebo dvojčlenných oddielových, okresných prípadne regionálnych alebo 
aj inak zložených družstiev, zložená z parkúrov Z, Z (súťaže číslo 3, 6). Rozhodovanie podľa stupnice A. 
O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov dvoch najlepších členov družstva z prvého a dvoch 
najlepších členov družstva z druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach sa 
uskutoční jedno rozoskakovanie na čas. V prípade ak rozoskakovanie nerozhodne a tiež v prípade 
rovnakého počtu trestných bodov na ďalších miestach, rozhoduje súčet časov dvoch najlepších členov 
družstva v druhom kole. 
 
 
  
 
 
Schválené SJF dňa 2.5.2010       Jozef Paulovič v.r. 
 


