
 
 

JAZDECKÉ PRETEKY 2012 
CENA Firmy RAJEC + M SJF SSO – deti a juniorov 

 
Kód pretekov:  12616SS                                                            Dátum: 16.06.2012-17.06.2012 
Usporiadateľ: HIPPOCLUB Liptovská Sielnica                         Miesto konania: MUSTANG ARÉNA, Lipt. Sielnica  
 
Kontaktná adresa: HIPPOCLUB Liptovská Sielnica                  Hlavný rozhodca: Alexander BAGDAL  
                              Liptovská Sielnica                                         Rozhodcovia: Iveta MELIŠEKOVÁ  
                              032 23                                                                                   Ľubomír PAUČO 
Tel..: 0911/016 381,  mobil: 0905/717 629                                                        Jozef PAULOVIČ  
E-mail: bagdal@stonline.sk                                                         Technický delegát: Alexander BAGDAL  
Riaditeľ pretekov: Matuláni Štefan                                              Autor parkúrov: Jana Holá    CZE 
Kancelária pretekov: Kvetoslava Triznová                                  
Vet. Služba: Marián Vierik                                                         Podkováč: zab. usporiadateľ za úhradu  
Lekárska služba: K&K doktor, s.r.o., Lipt. Mikuláš                  Prezentácia účastníkov: 16.6.2012 od 7:00 do 8:00 h.  
Kolbisko: piesok, 70 x 50 m                                                        (možná aj telefonicky na 0911/016 381)  
Opracovisko: piesok, 70 x 35 m                                                 Uzávierka prihlášok: 14.6.2012 o 17:00 h.   
Zápisné:  3,-€                                                                                   (na e-mail. bagdal@stonline.sk )  
Účasť na pretekoch: otvorená                                                     On-line prihlášky: www.sso-sjf.wbl.sk     
            
Predbežná štartovná listina na stránke www.sso-sjf.wbl.sk  dňa 14.6.2012 o 20.00 hod. 
                             
Ustajnenie: prenosný box 45,00 €/ PIATOK - NEDEĽA cena je vrátane sena a slamy (v prípade ustajnenia na 1 deň 
dohoda s  usporiadateľom na  0905/717 629, 0907 882 999)  
 
Možnosti ubytovania / vzdialenosť od miesta konania pretekov, počet osôb: 
* Villa Betula /  0 m  / 50 osôb – kontakt: 044/559 84 64, 0907 812 327 
* Penzión Hippoclub / 20 m / 24 osôb –kontakt: 0911 016 381 
* Koliba Gréta / 200m – kontakt:  0911 897 078 
* súkromné penzióny v Liptovskej Sielnici / 700 m 
* Penzión Fontána / 7 km, 100 osôb- kontakt: 044/439 28 58,  0915 99 00 44 
 SÚŤAŽE:       

SOBOTA 
 
1. Názov: Parkúr st. ZM   o cenu JUPÍK 
    Dátum:  16.6.2012 
    Čas: 9:00 hod.                                                         Čl. pravidiel: 238.1.4                                    Rýchlosť: 350 m/min  
    Výška prekážok: 80 cm                                          Počet prekážok: 8/9                                       Ceny: vecné 
                                                                                    Štartovné: 8 €     
2. Názov: Parkúr st. Z    o cenu VINEA 
    Dátum: 16.6.2012 
    Čas: nadväzne                                                         Čl. pravidiel: 238.1.4                                     Rýchlosť: 350 m/min  
    Výška prekážok: 100 cm                                        Počet prekážok: 9/10                                     Ceny: 200 €    
                                                                                    Štartovné:    10  €                                    (55€, 35€,25€,20€,15€+50€) 
 
3. Názov : Parkúr st. ZL  o cenu  KOFOLA 
    Dátum: 16.6.2012  
    Čas: najskôr o 13.00 hod.                                       Čl. pravidiel: 274.5.3                                      Rýchlosť: 350 m/min  
    Výška prekážok: 110/120 cm                                 Počet prekážok: 8/5                                        Ceny: 300 €    
                                                                                    Štartovné:   15  €                                     (85€, 60€,45€,30€,20€+60€) 
 
4. Názov : Parkúr st. L  o cenu SEMTEX – 1. kolo Slovenského skokového pohára juniorov  
    Dátum: 16.6.2012 
    Čas: nadväzne                                                        Čl. pravidiel: 238.2.2                                        Rýchlosť: 350 m/min  
    Výška prekážok: 120 cm.                                       Počet prekážok: 9/11                                        Ceny: 500 €    
                                                                                   Štartovné: 20 €                                       (140€, 90€,75€,60€,45€+90€) 
 



 
NEDEĽA 

5. Názov: Parkúr st. Z  o cenu JUPÍK 
    Dátum:  17.6.2012 
    Čas: 9:00 hod.                                                         Čl. pravidiel: 238.1.4                                    Rýchlosť: 350 m/min  
    Výška prekážok: 100 cm                                         Počet prekážok: 9/10                                    Ceny: vecné 
                                                                                     Štartovné: 8 €     
6. Názov: Parkúr st. ZL   o cenu VINEA 
    Dátum: 17.6.2012 
    Čas: nadväzne                                                         Čl. pravidiel: 238.2.1                                     Rýchlosť: 350 m/min  
    Výška prekážok: 110 cm                                        Počet prekážok: 9/10                                     Ceny: 300 €    
                                                                                    Štartovné:     15 €                                    (85€, 60€,45€,30€,20€+60€) 
 
7. Názov : Parkúr st. L   o cenu KOFOLA 
    Dátum: 17.6.2012  
    Čas: najskôr o 13.00 hod.                                       Čl. pravidiel: 274.5.3                                      Rýchlosť: 350 m/min  
    Výška prekážok: 120/130 cm                                 Počet prekážok: 8/5                                       Ceny: 400 €    
                                                                                    Štartovné:18      €                                 (110€, 70€,55€,40€,25€+100€) 
 
8. Názov : Parkúr st. S  o cenu SEMTEX – 1. kolo Slovenského skokového pohára juniorov 
    Dátum: 17.6.2012 
    Čas: nadväzne                                                       Čl. pravidiel: 238.2.2                                        Rýchlosť: 350 m/min  
    Výška prekážok: 130 cm.                                     Počet prekážok: 11/14                                      Ceny: 600 €    
                                                                                  Štartovné: 22 €                                    (180€, 120€,100€,80€,50€+70€) 
 
M SJF SSO juniori – jednotlivci (15 až 18 rokov) 
    Trojkolová súťaž zložená z parkúrov ZL, L, L (súťaže číslo 3, 4, 7). 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. 
. 
M SJF SSO 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 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. 
 
M SJF SSO deti – jednotlivci (11 až 14 rokov) 
    Trojkolová súťaž zložená z parkúrov Z, ZL, ZL (súťaže číslo 2, 3, 6). 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. 
 
M SJF SSO 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 2, 5). 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. 
 



 
           
POZNÁMKA:  Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na  časové úpravy programu a nepreberá  
zodpovednosť za osoby zúčastnené na pretekoch, ani za škody spôsobené ich účasťou. Všetci účastníci sú  
osobne zodpovední za škody, ktoré spôsobia, alebo ktoré spôsobia ich zamestnanci alebo ich kone tretej 
osobe. Štart mimo konkurencie usporiadateľ neakceptuje. Každý kôň musí mať platný zdravotný preukaz pre  
sezónu 2012. Prihlášky podané po oficiálnej uzávierke usporiadateľ akceptuje len po uhradení dvojnásobku  
výšky štartovného.  
Všetkých záujemcov a účastníkov srdečne pozývame do MUSTANG ARÉNY VILLA BETULA  v dňoch 16.-17.6.2012 
V sobotu a nedeľu sa na Vás teší tím usporiadateľov.  
 
 
 
 
Schválené SJF dňa: 27.4.2012                                                                   Za usporiadateľa: Štefan Matuláni, v.r.    
             Jozef Paulovič 


