
 
Rozpis jazdeckých pretekov  CENA OBCE ZÁVADA  V. ročník. 

M – SJF SSO detí a juniorov v skoku na koni. 
Kód pretekov: 11828SS 
Usporiadateľ: OÚ Závada , Agrodružstvo Senné. 
Dátum konania:28.08.2011    Miesto: Závada 
Kontaktná adresa:  Paulovič Jozef    Telefón:0907 875 438     Fax:0474877152 

č.d.78    E-mail: paulovicjozef@zoznam.sk  
991 21 Závada                                           

Riaditeľ: Kalmár Miroslav                                    Hl. rozhodca: Paulovič Jozef 
Tajomník: Ing. Hrdli čka Boris                               Tech. delegát: Bagdal Alexander 
Lek. služba: MVDr. Ilen čík Marian                        Rozhodcovia: Melišeková Iveta, Bagdal Alexander 
Vet. služba: MVDr. Gábriš Stanislav                      Autor parkúrov: Paučo Ľubomír 
Podkováč: zabezp. usp.                                            Steward : Broska Rastislav 
Prihlášky: bagdal@stonline.sk – On-line: www.sso-sjf.wbl.sk   
Účasť: Otvorená                                                      Uzávierka prihlášok: 25.08.2011 o 20:00hod. 
Kolbisko : tráva 90x45m                                         Opracovisko : tráva 60x45 m 
Potvrdenie účasti: 28.08.2011  do 09:30 hod.  Areál pretekov. 
V súťažiach M – SJF SSO ceny: stužky, diplomy a medaile. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Súťaže 
1. Parkúr st. ZM - Otváracie skákanie 
Dátum: 28.08.2011                       Hod:10.30 Hod.                           Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok:90cm                 Počet prekážok:9/10                   Čl. Pravidiel:238.1.4 
Počet koní na jazdca: 3                Štartovné: 8,- €                           Ceny: Vecné 
 
2. Parkúr st. Z  -  1. kvalif. súťaž NSSP detí 
Dátum: 28.08.2011                       Hod: následne                             Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok:  100 cm            Počet prekážok: 9/10                  Čl. pravidiel: 238.2.2. 
Počet koní na jazdca: 3                Štartovné: 8,- €                           Ceny: 160,- € 

/55,35,25,20,15,10/ 
 
3. Parkúr st.. ZL Cena Agrodružstva Senné – 2. kvalif. súťaž NSSP deti a 1. pre juniorov a seniorov.  
Dátum: 28.08.2011                       Hod: následne                             Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok:110cm               Počet prekážok:10/11                 Čl. pravidiel: 238.2.2. 
Počet koní na jazdca: 3                Štartovné: 15,- €                         Ceny: 400,- € 

/140,80,60,50,40,30/ 
 
4. Parkúr st. L - CENA OBCE ZÁVADA  – 2. kvalif. súťaž NSSP pre juniorov a seniorov 
Dátum: 28.08.2011                       Hod: následne                            Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 120cm              Počet prekážok:10/12                Čl. pravidiel:238.2.3 
Počet koní na jazdca :3                Štartovné : 25,- €               .       Ceny: 800,-  € 

/220,180,150,120,80,50,/ 
 
M – SJF SSO deti – jednotlivci (11 až 14 rokov) 
   Dvojkolová súťaž zložená z parkúrov Z, ZL (súťaže číslo 2, 3). Rozhodovanie podľa stupnice A. 
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 k najlepšiemu, pričom v prípade rovnosti trestných bodov o štartovnom poradí rozhoduje 
čas prvého kola.. Vylúčenie v ktoromkoľvek kole vylučuje z celej súťaže. 
 
M – SJF SSO deti – družstvá (11 až 14 rokov) 
   Jednokolová súťaž trojčlenných alebo dvojčlenných oddielových, okresných prípadne regionálnych 
alebo aj inak zložených družstiev, na  parkúre st. Z  (súťaž číslo 2 ). Rozhodovanie podľa stupnice A. 
O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov dvoch najlepších členov družstva.. 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. 



 
 
M – SJF SSO juniori – jednotlivci (15 až 18 rokov) 
 Dvojkolová súťaž zložená z parkúrov ZL, L (súťaže číslo 3, 4 ). Rozhodovanie podľa stupnice A. 
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 k najlepšiemu, pričom v prípade rovnosti trestných bodov o štartovnom poradí rozhoduje 
čas prvého kola. Vylúčenie v ktoromkoľvek kole vylučuje z celej súťaže. 
 
M – SJF SSO juniori – družstvá (15 až 18 rokov) 
    Jednokolová súťaž trojčlenných alebo dvojčlenných oddielových, okresných prípadne regionálnych 
alebo aj inak zložených  družstiev, na  parkúre st. ZL, (súťaž  číslo 3 ). Rozhodovanie podľa stupnice 
A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov dvoch najlepších členov družstva. 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. 
 

Poznámky: 
Počet koní na jazdca v Majstrovských súťažiach jednotlivcov 2, v družstvách 1.Účasť 
v Majstrovských súťažiach povolená len jazdcom platnou licenciou SJF registrovaných 
v kluboch v Stredoslovenskej oblasti. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časovú zmenu programu a nepreberá 
zodpovednosť za účastníkov pretekov. Zmeny po potvrdení účasti podľa 
platnej legislatívy. Prihlášky sa akceptujú len na predpísanom tlačive do uzávierky 
pretekov. Predbežný zoznam štartujúcich na internetovej stránke www.sso-sjf.wbl.sk 
25 .augusta o 21:00 hod. 
 
 
 
 
Za SJF-SSO schválil dňa:28.06.2011                      Za usporiadateľa: Kalmár  Miroslav 
Paulovič Jozef v.r.                                                     riaditeľ pretekov 


