
Majstrovstvá Bratislavskej oblasti (Bratislava + Bratislava okolie) detí a juniorov 2015. 

        Organizátor:   Stredná odborná škola, SNP 30, 

Ivanka pri Dunaji 900 28 

Miesto konania:  Stredisko odbornej praxe- Zálesie       

Dátum:   20. 9. 2015 

Riaditeľ pretekov:   Ing. Katarína Kubišová          

Tajomník pretekov:  Ing. Tatiana Vošáhliková 

Org. zabezpečenie:   Ing. Šťastný Zdenek 

Podkováč:               zabezpečí organizátor 

Hl. rozhodca a technický delegát:  Artur Hubner         

Rozhodcovia :             Mgr. Šťastný Peter, Peter Baričič  

        Staviteľ parkúru:      Ing.  Zdeno Malík 

        Vet. Služba:   zabezpečí organizátor 

        Lek. Služba:   zabezpečí organizátor 

        Uzávierka prihlášok:  do 17. 9. 2015 

        Prihlášky posielať:   zdenekstastny@szm.sk tel. : 0917 761303 

        Prezentácia:      20. 9. 2015   do 9.00 hod. 

        Zápisné:       10 euro na jazdca a preteky 

        Ustajnenie :      10 euro/ box obmedzený počet (cca 10) na základe objednávky 

        Ubytovanie . nie 

        Povrch:  opracovisko – piesok  20 x 40 m 

kolbisko – piesok  40 x 6O m. 

         SÚŤAŽE: 

  Súťaž č. 1 – SKOK „ZM“    začiatok  20. 9. 2015.   o 10.00 hod.
  Súťaž otvorená 

    Skok do 80 cm  limitovaný čas ,čl. 238.1.4 

     Počet koní na jazdca: 3 

     Štartovné : 8 euro 

  Ceny: pohár, stužky, deti a žiaci SOŠ vyhodnotení osobitne. 

Súťaž č. 2 – Skok „Z“           začiatok  následne 

        Súťaž  otvorená 

        Skok do 100  čl. 269.  Postupná  obtiažnosť so žolíkom 

        Počet koní na jazdca: 3 

        Štartovné : 8 euro 

        Ceny :pohár, stužky, žiaci SOŠ vyhodnotení osobitne. 

        Súťaž č. 3 -  Skok „ZL“        začiatok následne 

        Súťaž : otvorená +  MBO detí 

Skok do 110 cm. ,čl. 238.2.2 

        Počet koní na jazdca :otvorená súťaž: 3, majstrovská súťaž: 2 

        Štartovné : 8 euro 

       Ceny : pohár, stužky, medaile 

        Majstrovská súťaž BO pre deti, ktoré budú vyhodnotené osobitne. 
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       Súťaž č. 4 – skok „ L“           začiatok následne 

 Súťaž otvorená + MBO juniorov. 

       Skok do 120 cm. , čl. 238.2.2 

       Počet koní na jazdca : otvorená súťaž: 3 , majstrovská súťaž : 2  

       Štartovné : 8 euro 

       Ceny : pohár , stužky , medaile 

       Majstrovská súťaž BO pre juniorov, ktorí budú vyhodnotení osobitne. 

          Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v programe. 

       Usporiadateľ nezodpovedá za úrazy zúčastnených osôb, koní 

       a divákov a tiež nezodpovedá za vecné škody spôsobené účasťou na pretekoch. 

      Pred vyložením koní treba predložiť pas koňa , s potvrdenou 

vakcináciou proti konskej chrípke a vyšetrením na infekčnú anémiu  nie 

starším ako 6 mesiacov,  inak nebude umožnené koňom vstup do areálu !!! 

Prosím v prihláške vyznačiť jazdcov v kategóriách  detí  a juniorov 

 žiakov stredných odborných škôl a príslušnosť k Bratislavskej oblasti. 

      Program schválený dňa: 27.7.2015 

Silvia Gavorníková, SJF BaO 


