
STROPKOVSKÁ  ZLATÁ  PODKOVA 
& 

Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti detí a juniorov 2019. 
 
Kód pretekov :    190817VS  
Dátum konania:   17. a 18.8.2019  
Miesto:  Jazdecký areál v meste  Stropkov pri Šarišskom moste 
Kontaktná adresa:  Jazdecká spoločnosť „Bechera“ v meste Stropkov  
Kontakt. osoba:       Bechera Jozef / + 421903900469 – mob,    pev. linka - +421547424200 
                                                   e-mail : becher@stonline.sk 
Riaditeľ:  Mgr. Daša Becherová 
Hlavný rozhodca:  Miloš Kravec 
Technic.riaditeľ:  Bechera Jozef 
Rozhodcovia:  Radovan Stratil, Jan Kuchár, Gabika Kopecká, Biba Zacharová 
                          čestný člen rozhodcovského kolégia – p. Ivan Uhrovčík 
Lek. služba:   Záchranka a.s. – pracovisko Stropkov – sanitné vozidlo počas celého podujatia  
Technický delegát:  Miloš Kravec 
Vet. služba:  MVDr. Michrina Juraj 
Autor parkúrov:   Adam Galuba / FEI ID: 10148403 (PL) 
Podkováč:   Dinis  Marián 
 Účasť:  otvorená  
Uzávierka prihlášok:  13.8.2019 
Kolbisko:   trávnaté – 100 x 80 m                          Opracovisko: piesok 60 x 30 m  
Ustajnenie:  box 50 € – na celé podujatie, formou záväznej prihlášky na celé podujatie, ustajnenie 
bude fakturované v plnej výške vopred podľa objednávky aj v prípade nevyužitia objednanej kapacity. 
Kapacita ustajnenia je obmedzená.  
Prezentácia účastníkov:  max. do 7:30 v deň  podujatia 
Účastnícky poplatok:    8€ na koňa  -  za každý poplatok 1 lístok na občerstvenie  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SÚŤAŽE:    17.08.2019  -  SOBOTA  
  Súťaž č. 1   Skok „ZM“                  začiatok : Hod. 9 00                Čl. pravidiel: 238.1.4  

Výška prekážok: 90 cm     Počet prek.: 8         Rýchlosť: 350 m/min.  
Počet koní na jazdca: 3    Štartovné: 8 €         Ceny: vecné  
Poznámka :    Deti budú vyhodnotené samostatne.  

   
   Súťaž č. 2   Skok „Z“-                   Hod. náväzne                            Čl. pravidiel: 238.1.4  

Výška prekážok: 100 cm   Počet prek.: 9         Rýchlosť: 350 m/min.  
Počet koní na jazdca: 3     Štartovné: 10 €       Ceny: 300 € /90-70-50-40-20-10-10-10  
Poznámka:   súťaž je 1. kolom Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti - detí  

                                     Súťaž sa započítava do KMK pre 4-ročné kone.  
 
   Súťaž č. 3   Skok „ZL“                    Hod.: náväzne   Čl. pravidiel: 238.2.2.  

Výška prekážok: 110 cm   Počet prek.: 9/10   Rýchlosť: 350 m/min.  
Počet koní na jazdca: 3     Štartovné: 15 €        Ceny: 400 € /100-80-60-50-40-30-20-20€  
Poznámka: súťaž je 1. kolom Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti juniorov  

                                   Súťaž sa započítava do KMK pre 5- ročné kone.  
 
     Súťaž č. 4   Skok „L“                 Hod.:náväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1  

Výška prekážok: 120 cm        Počet prek.: 9 /11          Rýchlosť: 350 m/min.  
Počet koní na jazdca: 3          Štartovné: 25€         Ceny: 800 € /200-160-120-100-80-60-40-40€  
Poznámka: Táto súťaž sa započítava do KMK pre 6-ročné kone.  



SÚŤAŽE:   18.08.2019  -   NEDEĽA  
  Súťaž č. 5    Skok „Z+“   Hod. 9 00            Čl. pravidiel: 238.2.1  

Výška prekážok: 105 cm  Počet prek.: 9/10       Rýchlosť: 350 m/min.  
Počet koní na jazdca: 3   Štartovné: 10 €           Ceny: 300 € /90-70-50-40-20-10-10-10  
Poznámka: súťaž je 2. kolom Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti – detí  

 
  Súťaž č. 6 , Skok „ZL“   Hod.: náväzne             Čl. pravidiel: 238.2.2  

Výška prekážok: 110 cm      Počet prek.: 9/10            Rýchlosť: 350 m/min.  
Počet koní na jazdca: 3       Štartovné: 15 €                 Ceny: 400 € /100-80-60-50-40-30-20-20€  

 
   Súťaž č. 7 , Skok „L“   Hod.: náväzne           Čl. pravidiel: 238.2.1  

Výška prekážok: 120 cm     Počet prek.: 9 /11             Rýchlosť: 350 m/min.  
Počet koní na jazdca: 3       Štartovné: 25€             Ceny: 1000 € /270-230-180-150-100-50-20€  
Poznámka: súťaž je 2. kolom Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti juniorov  

 
  Súťaž č. 8 , Skok „S“ –  STROPKOVSKÁ  ZLATÁ  PODKOVA 

 Hod.: náväzne                        Čl. pravidiel: 238.2.3.  
Výška prekážok: 130 cm     Počet prek.: 9 /12            Rýchlosť: 350 m/min.  
Počet koní na jazdca: 3       Štartovné: 35€             Ceny: 1500 € /440-350-260-220-130-50-50€  

 
  Súťaž č. 9 – Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti detí  
               pozostáva zo súťaží číslo : 2 a 5., v prípade rovnosti trestných bodov z oboch kôl na prvých          
               troch miestach o poradí rozhodne jedno rozoskakovanie na čas. Na ostatných miestach o           
               poradí rozhodne lepší výsledok z druhého kola – t.j. súťaže č. 5 
 Počet koní na jazdca: 2                 Štartovné:  5 €  

Ceny:  medaily, poháre pre prvých troch 300 €/80,70,60,50,40 € 
 
  Súťaž č. 10 - Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti juniorov  
               pozostáva zo súťaží číslo : 3 a 7., v prípade rovnosti trestných bodov z oboch kôl na prvých  

troch miestach o poradí rozhodne jedno rozoskakovanie na čas. Na ostatných miestach o 
poradí rozhodne lepší výsledok z druhého kola – t.j. súťaže č. 7 
Počet koní na jazdca: 2   Štartovné:  5 €  
Ceny:  medaily, poháre pre prvých troch, 400 € /125,100,75,50,50, €  

 
Záverečné ustanovenie:  

 V súťažiach, ktorých súčasťou je KMK nebude poradie koní samostatne vyhodnocované pri 
dekorácii.   

 Jazdci štartujúci v Majstrovských súťažiach sú povinný sa riadne prihlásiť v prihláške na preteky aj 
označením čísla majstrovskej súťaže, v ktorej budú súťažiť -  tj. deti súťaž číslo 9   a   juniori súťaž č.10. 
V opačnom prípade v majstrovských súťažiach vyhodnocované nebudú! 

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časové úpravy programu  
 Prihlášky po uzávierke, dohlasovanie na prezentácii  –   finančné znevýhodnenie v zmysle 

všeobecných pravidiel SJF.  
 Boxové ustajnenie – murované boxy, len na záväznú prihlášku do 01.08.2019 .  

V prípade neúčasti – úhrada faktúry v plnom rozsahu podľa záväznej objednávky.  
 Usporiadateľ nepreberá počas jazdeckého podujatia zodpovednosť za škody na majetku a  

zdraví účastníkov ani za škody spôsobené tretím osobám.  
 
Rozpis schválený SJF VSO dňa:     24.06.2019      Miloš Kravec  v.r. 
Rozpis schválený preds. VSO SJF dňa:     02.07.2019      Janka Rindošová  v.r. 
 


