
Rozpis jazdeckých pretekov : Cena  Mesta Lučenec 
                         ** Majstrovstvá SSO SJF  2011 skoku seniorov** 
 

Kód pretekov:   11709SS 
Dátum konania: 9.7.2011                                        Miesto: JA SOŠ Lučenec 
Kontaktná adresa: Prepelicová Danica                 Telefón: 0903559581                
                                 SOŠ Lučenec                            mail: arietaandria@gmail.com  
                                 Zvolenská cesta                    
Riaditeľ:   PhDr.Alexandra Pivková                     Hl. rozhodca: Paulovič Jozef 
Tajomník: Mgr.Danica Prepelicová                      Tech. delegát: hl.rozhodca 
Roz.zbor.: Bagdal Alexander,Melišeková Iveta   Steward: Broska Rastislav 
Lek. služba: NsP Lučenec                                       Autor parkúrov: Pau čo Ľubomír 
Vet. služba:  Vet .komora Lučenec                         Podkováč: zabezp.usporiadateľ 
Účasť: otvorená                                                       Uzávierka prihlášok:  7.7.2011 
Ubytovanie:  nie                                                       Ustajnenie:   nie              
Kolbisko : 70x60 piesok                                          Opracovisko: 50x60 tráva ,pilina  
Porada účastníkov: 9.7.2011 9.-10.oo hod      
V súťažiach M-SSO  ceny :stužky,  diplomy a medaile                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Súťaže: 
 
1. Názov:   Parkúr Z                                                   
    Dátum:  9.7.2011                          Hod: 10.30                                  Rýchlosť:  350m/min                            
    Výška prekážok: 100 cm             Počet prekážok:  9/10                Čl. pravidiel:  238.1.4             
    Počet koní na jazdca: 3               Štartovné: 8 €                             Ceny: stužky ,vecné 
 
 
2. Názov: Stupňovaná náročnosť                                                     
    Dátum: 9.7.2011                           Hod: následne                            Rýchlosť:350m/min                              
    Výška prekážok: 110cm              Počet prekážok: 8+žolík           Čl. pravidiel: 269            
    Počet koní na jazdca: 3                Štartovné: 8 €                            Ceny: stužky ,vecné 
                                                                                                                 
 
3. Názov:  Cena Športovej komisie Mesta Lučenec                                                   
    Dátum: 9.7.2011                           Hod: nie skôr ako 14.00            Rýchlosť:  350m/min                            
    Výška prekážok: 120cm              Počet prekážok:  10/12              Čl. pravidiel:  238.2.2             
    Počet koní na jazdca: 3                Štartovné :10 €                          Ceny : 200 € 
                                                                                                                ( 60,50,40,30,20 € ) 
                                                                                                                 
 
4. Názov:  Cena Mesta Lučenec 2011                                                   
    Dátum: 9.7.2011                           Hod: následne                            Rýchlosť: 350m/min                             
    Výška prekážok:  130cm             Počet prekážok: 10/13               Čl .pravidiel: 238.2.3           
    Počet koní na jazdca: 3                Štartovné: 16 €                          Ceny: 330 € 
                                                                                                               ( 100,85,65,50,30 € ) 
 
 5. M-SSO SJF  seniori -jednotlivci 
        Dvojkolová súťaž , zložená z parkúrov L a S ( súťaže č.3 a 4. ).Rozhodovanie podľa stupnice 

A , kde o umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z dvoch 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) druhého kola .V druhom 
kole jazdci štartujú od momentálne najhoršieho výsledku k najlepšiemu .Vylúčenie dvojice 
v prvom kole, vylučuje z celej súťaže. 

 
 6. M-SSO SJF seniori – družstvá 
        Jednokolová súťaž trojčlenných alebo dvojčlenných oddielových , okresných prípadne 

regionálnych alebo aj inak zložených družstiev , kde sa zaratúva výsledok družstva z parkúru 
L ( súťaže č.3 ) .Rozhodovanie podľa stupnice A . O umiestnení rozhoduje súčet trestných 
bodov dvoch najlepších členov družstva z kola  . Pri rovnosti trestných bodov na prvých troch 
miestach sa uskutoční jedno rozoskakovanie na čas . 

 



Poznámky: Počet koní na jazdca v Majstrovských súťažiach jednotlivcov 2 , v družstvách 
1.Účasť v Majstrovských súťažiach povolená len jazdcom z platnou licenciou SJF 
registrovaných v kluboch v Stredoslovenskej oblasti . 

        Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časové úpravy programu , a nepreberá 
zodpovednosť za osoby zúčastnené na pretekoch  ani za škody spôsobené ich účasťou. 

 
 
 
Rozpis schválený SJF dňa: 10.05.2011                                              za usp.: Paučo  Ľubomír 
Paulovič Jozef v.r. 


