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        JAZDECKÁ SPOLOČNOSŤ  -“ BECHERA” v Stropkove (SK)  
                                                         & 
                   JKS”POGÓRZE”, UCHWAT TEAM. (PL) 

  
Rozpis jazdeckých pretekov :              “XXIV. ročník Stropkovskej zlatej Podkovy  a  
                                             Otwartego Pucharu Podkarpacia 2014     

 
     
Kód pretekov:     14816VS 
Dátum konania:  16. - 17. august 2014 
Miesto konania:          Jazdecký areál Stropkov, pri Šarišskom moste. 
Kontaktná adresa :    detto záhlavie 
Riaditeľ:                     Mgr. Daška BECHEROVÁ 
Tajomník:                   Dplt. Jozef BECHERA, Ing. Slavomír UCHWAT 
Lekárska služba:        Okresná nemocnica v Stropkove 
Vet. služba :                MVDr. Juraj MICHRINA  
Hlavný rozhodca :      Ján KUCHÁR 
Rozhodcovský zbor:  Tomáš JAVORSKY 
                                  Mgr. Aneta GALOBOVA (PL),  
                                    Daniela KRESTOVÁ,  
Hlásateľ :                    Gabriela Kuchárová  
Technický delegát :     MVDr. KRAVEC Miloš                      
Staviteľ parkúrov :   Ing. Adam GALUBA (PL) 
Podkováč :                 Marián DINIS 
Účasť :    OTVORENÁ                              
Ubytovanie :   len na záväznú písomnú objednávku - fax, E-mail  

kontakt       www.hotelondava.sk 
Ustajnenie :                len na písomnú objednávku     -    boxy postavené v hale 
BOX  bude zarezervovaný  len po úhrade do 10.08.2014 na účet VUB: IBAN-SK22 0200 0000 0026 5608 
5755 / BIC: SUBASKBX  =  / 90€ resp. 70€ za koňa+ štart+zápisné+slama  -  na pobyt. 
pri plabe VS: uvedte svoje IČO/Nr. VAT   
Uzávierka prihlášok : 10.08.2014  (24:00) 
Kolbisko : 250/150 trávnaté s pieskom a biohmotou  
Opracovište : 250x150 trávnaté, + 60x25 pieskové 
Technická porada účastníkov : 16.08.2014 od 7:30 do 9:00 v salóniku hotel Ondava – W.H.. 
                                                  17.08.2014 od 8:00 do 8:30 na veži rozhodcov 
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SOBOTA – 16. augusta 2014 
 
1.  súťaž:  Otváracie skákanie do 90cm 
Dátum:  16.08.2014                           Čas: 9,30                         Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 90 cm               Počet prekážok – 9           Čl. pravidiel: 238.1.4 
Počet koní na jazdca:  3                                              Ceny: 100€ 
Podmienky: Súťaž  vyhradená pre jazdcov do 15 rokov a pre 4-roč. kone.  
                        Hodnotení zvlášť jazdci do 15 r. a zvlášť 4-roč. kone.   
 
2.  súťaž:   Dvojfázové skákanie 100 / 110 cm 
Dátum:  16.08.2014                           Čas: následne                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 100 / 110 cm          Počet prekážok – 8 / 6           Čl. pravidiel: 274.5.3 
Počet koni na jazdca – 3                                                           Ceny finančné - / 100€ 
 
3.  súťaž:  Skok 100 cm – otvorená súťaž + Bronzový Pohár Podkarpatia 2014 
Dátum:  16.08.2014                           Čas: následne                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: do 100 cm              Počet prekážok – 10           Čl. pravidiel: 238.2.2 
Počet koní na jazdca:  2                                              Ceny: 100€ 
III kwalifikacja do „Otwarty Puchar Podkarpacia 201 4” w kategorii BR ĄZOWEJ 
(każdy zawodnik mo że startowa ć na 2 koniach).  
 
4.  súťaž:  Skok 110 cm – otvorená súťaž + Strieborný Pohár Podkarpatia 2014 
Dátum:  16.08.2014                           Čas: následne                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: do 110 cm              Počet prekážok – 10           Čl. pravidiel: 238.2.2 
Počet koní na jazdca:  2                                              Ceny: 250€ 
III kwalifikacja do„Otwarty Puchar Podkarpacia 2014 ” w kategorii  SREBRNEJ 
( każdy zawodnik mo że startowa ć na 2 koniach).  
 
5.  súťaž:  Skok 120 cm – otvorená súťaž + Zlatý Pohár Podkarpatia 2014 
Dátum:  16.08.2014                           Čas: následne                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: do 120 cm              Počet prekážok – 10           Čl. pravidiel: 238.2.2 
Počet koní na jazdca:  2                                              Ceny: 350€ 
III kwalifikacja do „Otwarty Puchar Podkarpacia 201 4”w kategorii ZŁOTEJ 
Każdy zawodnik mo że startowa ć na 2 koniach.  
 
Súťaže č. 3,4 a 5 sú otvorené súťaže a súčastne súťaže pre III. kvalifikáciu do dlhodobej súťaže 
„Otvorený pohár Podkarpatskej oblasti 2014“. Do tohto pohára sa môže zapojiť každý jazdec s tým, 
že si môže vybrať iba jednu kategóriu, kde bude pretekať – t.j. buď bronzovú alebo striebornú alebo zlatú. 
Vo vybranej kategórii môže štartovať na dvoch koňoch a svoju voľbu súťažiť v konkrétne zvolenej 
kategórii musí nahlásiť pri prezentácii pred začiatkom súťažného dňa. Kurz parkúrov vo všetkých 
kategóriach je rovnaký (menia sa len výšky prekážok a kombinácie podľa kategórie) a súťaží sa podľa 
článku pravidiel 238.2.1. Vyhodnotení budú zvlášť jazdci v každej kategórii a odmenení vecnými cenami. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konkurs nr  3,4 a 5 - na tym samym parkurze. 100/110/120 art.238.2.2 to III kwalifikacja do 
„Otwarty Puchar Podkarpacia 2014” 
Każdy zawodnik może wybrać tylko jedną kategorię,  brązową, srebrną lub złotą i startować na 
dwóch koniach. Konkurować w wyborze konkretnej kategorii należy zgłaszać w prezentacji przed 
rozpoczęciem konkursu. Nagrody v tych konkursach tylko rzeczowe + puchary 
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NEDEĽA - 17. augusta 2014 
 
5.  súťaž:     Súťaž nádejí do 90cm 
Dátum:  17.08.2014                           Čas: 9,00                         Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: do 90 cm               Počet prekážok – 9           Čl. pravidiel: 238.2.2 
Počet koní na jazdca:  3                                              Ceny: 100€ 
 
6.  súťaž:      Skok „Z“ do 100 cm 
Dátum:  17.08.2014                           Čas: následne                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: do 100 cm              Počet prekážok – 10           Čl. pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca:  3                                              Ceny: 150€ 
 
 
7.  súťaž:      Skok „ZL“ - 110 cm 
Dátum:  17.08.2014                           Čas: následne                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 110 cm              Počet prekážok – 10           Čl. pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca:  3                                              Ceny: 200€ 
 
8.  súťaž:      Štafetové skákanie dvojíc - 110 – 120 cm 
Dátum:  17.08.2014                           Čas: následne                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 110 – 120 cm          Počet prekážok – 10           Čl. pravidiel: 268.2.3 
Počet koní na jazdca:  2                                              Ceny:  300€ 
 
9.  súťaž:      Stropkovská Zlatá Podkova 2014 – 130 cm 
Dátum:  17.08.2014                           Čas: následne                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: do 130 cm              Počet prekážok – 10           Čl. pravidiel: 238.2.3 
Počet koní na jazdca:  3                                              Ceny:  500€ 
 
                          
Finančné úhrady: 
zápisné + štartovné + ustajnenie na podujatie je : 
a/ 90€/ na koňa do všetkých súťaží s boxom 
b/ 60€/ na koňa do všetkých súťaži bez boxu 
c/ 70€/ na koňa s boxom do súťaží na 1 deň 
d/ 30€/ na koňa bez boxu so štartom na 1 deň 
e/   5€/ prípojka elektriky na celý pobyt 
f/          prihlášky, ktoré budú akceptované a neodhlásené do 10.08.2014 
             sú účastníci povinní uhradiť v plnej výške                                     
Opłaty: 
a)  90€/ koń/zawody z boksem (2 dni startów) boksy letnie 
b)  60€ł/koń/zawody bez boksu (2 dni startów) 
c)  70€/ koń/ zawody z boksem (1 dzień startów) 
d)  30€/ koń/ zawody bez boksu (1 dzień startów) 
e)  przedpłat, płatne w całości na miejscu zawodów i tež na konto v banku 
f)  zgłoszenia w terminie i nie wycofanie go do 10.08.2014 jest 
            jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do zapłaty 
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Časový rozvrh :  16.08.2014   -  prezentácia účastníkov a technické pokyny k pretekom 

      od 7,30 do 9,00 v salóniku Hotel Ondava 
   -  o 9,30 slávnostné otvorenie 
   -  od 9,30 začiatok súťaží dňa 
   -  od 21,00 posedenie pri hudbe 
 

                              17.08.2014  -  od 9,00 začiatok súťaží dňa 
   -  od 13,00 slávnostný nástup s dekorovaním súťaží 
   -  o 18,00 predpokladaný záver 
 

Poznámky:   Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní, ani za vecné  
                       škody spôsobené účasťou na pretekoch. 
                       Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadné objektívne nutné zmeny časového        
                       harmonogramu. 
                           Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 

                           powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. 

                           Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schválené SJF dňa: 23.3.2014                                                                 Ing.Marian Varga, v.r. 


