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Propozície na 1. ročník Detských parkúrových pretekov 

na Ranči Santána, Trenčianske Mitice 
 

Kód pretekov:  17826ZS  

Usporiadateľ: Ranč Santána, Trenčianske Mitice 

Miesto konania: kolbisko na Ranči Santána, Trenčianske Mitice 

Dátum konania:   26.08. 2017 

Email: rancsantana@gmail.com  

Kontakt: 0905 724 852 

 

Riaditeľ pretekov: Peter Viktory 

Staviteľ parkúrov:             Pavol Adamať 

Hlavný rozhodca: Ľubomír Paučo 

Rozhodcovia:  Ivan Kurej, Peter Juhász, Anna Virágová 

 

Kolbisko:  70m x 40m 

Opracovisko: 40m x 40m 

 

Štartovné: zdarma 

Kancelársky poplatok:  2,- Eura 

Kancelária pretekov: od 9:00 hod. 

 

Ustajnenie:  nezabezpečujeme 

Lekárska služba:  zabezpečená 

Veterinárna služba: zabezpečená, za úhradu 

Podkováč:  zabezpečený, za úhradu 

 

Občerstvenie: zabezpečené 

 

 

Súťaže: 

1. Jazda zručnosti s vodičom/bez vodiča “zlatíčka” - otvorená 

            Čas:  10:00 hod. 

            - preverenie zručnosti jazdca a ovládateľnosti koňa na rôznych prekážkach 

           Ceny: stužky, vecné ceny 

           Štartovné: 0,- 

 

2. Kavalety “cukríčky” - otvorená 
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            Čas: následne 

            Prekážky:  6 - kavalety medzi stojanmi položené na zemi, na optimálny čas 

            Ceny: stužky, vecné ceny 

            Štartovné: 0,- 

 

3. Krížiky “bonbóniky” - otvorená 

            Čas: následne 

            Prekážky:  6 - krížiky medzi stojanmi, na optimálny čas           

            Ceny: stužky, vecné ceny 

           Štartovné: 0,- 

 

4. Parkúr 60 cm 

            Čas: následne                                        Čl. pravidiel: 238.1.4 

            Prekážky:  7                                          Rýchlosť: 350m/min     

            Výška prekážok: do 60 cm 

            Ceny: stužky, vecné ceny 

            Štartovné: 0,- 

 

5. Parkúr 80 cm 

            Čas: následne                                         Čl. pravidiel: 238.1.4 

            Prekážky:  8-9                                        Rýchlosť: 350m/min 

            Výška prekážok: do 80 cm 

            Ceny: stužky, vecné ceny 

            Štartovné: 0,- 

 

Jazdci budú rozdelení do 3 kategórií: 

1. do 10 rokov 

2. do 14 rokov 

3. do 18 rokov 

 

Súťaže sú určené pre deti do 18 rokov s licenciou alebo bez licencie avšak všetkých súťaží sa 

môžu zúčastniť aj jazdci nad 18 rokov nebudú však hodnotení. 

V súťaži č.4 a 5 len jazdci s licenciou / oficiálne preteky/. 
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Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej 

prihlášky.  Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. 

koní počas celej akcie. Všetci účastníci zodpovedajú za škody spôsobené osobne alebo ich 

koňmi tretej osobe. Preteká sa v korektnom úbore jazdca a výstroji koňa predpísanom v 

stanovách SJF. Štart je povolený len prihláseným a odprezentovaným jazdcom minimálne 

1 hod. pred začiatkom pretekov v kancelárii pretekov a po uhradení všetkých poplatkov! 

 

Pred vyložením koni je potrebné predložiť Pas koňa s platnými očkovaním 

a vyšetrením na infekčnú anémiu koni, nie staršie ako 6 mesiacov. 

 

Prihlášky posielajte mailom na adresu: rancsantana@gmail.com 
V prihláške uveďte meno jazdca, meno koňa, klub a súťaže v ktorých jazdíte. 

 

Uzávierka prihlášok: 24.08. 2017 

Úhrada budú prebiehať priamo na mieste, v kancelárii pretekov v HOTOVOSTI. 

 

 

 

 

Rozpis schválený:    24.8.2017               Anna Virágová 

 

 

 

 

 

 

Cesta k nám: 

GPS:  N 48°  48´  51.447´´ 

           E 18°  7´    9.4146´´ 
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MAPA: 

smer od Trenčína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smer z Motešíc 

 

 

 

 


