Zimná Cena Trenčianskej jazdeckej federácie a Nadácie kone a golf.
3.kolo

Dátum: 11.3.2012 12311 ZS
Hl.rozhodca: Artur Hubner
Riaditeľ: ing. Martin Mach
Tech.delegát: Slavomír Magál
starosta obce Motešice
Rozhodcovia: Ivan Kurej
Lek. služba: NSP Bánovce n. Bebravou
Peter Juhász
Vet. služba: Ivan Babík
Podkováč: zabesp.usporiadateľ
Tel: 0903 722 330
Fax: 02/4594 3181
Účasť: otvorená
Uzávierka : 3 dni pred konaním pretekov
Zápisné :podľa rozpisu pretekov
E-mail:furioso@furioso.sk
Ubytovanie: nie
Ustajnenie: ano 10€ /deň po dohode
Obdĺžnik: :piesok+textília hala 40x60
Opracovisko : piesok+textília hala30x40
Prezentácia: V deň konania pretekov od 8.oo- 9.oo hod.
Zápisné: dvojica( jazdec/kôň) / deň 16 € / skokové súťaže

Pred konaním pretekov je možné po dohode s usporiadateľom 10.3.2012
využiť možnosť tréningového skákania v hale po 15.oo hod.

1. Názov: Verejný tréning do 70 cm
Dátum: 11.3.2012
Hod: 10.oo
Počet koní na jazdca: 3
Zápisné : 8€

Výška: do 70cm
Počet skokov : 8

2. Názov: Verejný tréning do 90 cm
Dátum: 11.3.2012
Hod: následne
počet koní na jazdca: 3
Zápisné : 8€

Výška : do 90cm
Počet skokov : 8

Počas absolvovania verejného tréningu je povolená prítomnosť trénera v kolbisku a má
jazdec možnosť absolvovať jeden cvičný skok .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Súťaže :
1. Názov: ,,Cena Nádejí,,
Dátum: 11.3.2012
Hod: 13.oo
Čl. pravidiel: 274.5.3
Počet koní na jazdca:3
Výška: 80/90cm
Štartovné: nie
Účasť: otvorená
Ceny: stužky
Tempo:325m/min
Počet prekážok:7/5
2. Názov: ,, Cena Talentov,,
Dátum: 11.3.2012
Hod:následne
Čl. pravidiel: 274.5.3
Počet koní na jazdca :3
Výška : 90/100cm
Štartovné : nie
Účasť: otvorená
Ceny: stužky
Tempo:325m/min
Počet prekážok:7/5
3. Názov : ,,Cena Nadácie Kone a golf,,
Dátum: 11.3.2012
Hod: následne
Čl. pravidiel: 274.5.3
Počet koní na jazdca: 3
Výška : 100/110cm
Štartovné: nie
Účasť: otvorená
Ceny : stužky
Tempo: 325m/min
Počet prekážok:8/5
4. Názov: ,, Cena Trenčianskej jazdeckej federácie,,
Dátum: 11.3.2012
Hod: následne
Čl. pravidiel: 274.5.3
Počet koní na jazdca:3
Výška: 110/120cm
Štartovné: nie
Účasť: otvorená
Ceny: stužky
Tempo: 325m/min
Počet prekážok:8/5
Poznámky: Ústroj jazdcov vo verejnom tréningu v zmysle Všeobecných pravidiel.
Účastníci sú zodpovední za škody spôsobené svojou účasťou na podujatí.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu.

Rozpis schválený SJF dňa: 30.01.2012

Anna Virágová

Zimná Cena Trenčianskej jazdeckej federácie a nadácie Kone a golf.
I. ročník rok 2012

Organizátorom seriálu je Trenčianska jazdecká federácia a Nadácia Kone a golf , ktorých
cieľom je , dať priestor všetkým kategóriám v zimnom období absolvovať jednotlivé kolá
či už parkúrových pretekov alebo pretekov spojených s drezúrnymi súťažami.
Seriál pretekov je prístupný pre všetkých jazdcov a kone ,ako aj zahraničných účastníkov ,
s platnou licenciou .
Všetky vypísané súťaže sa budú riadiť platnými pravidlami SJF a ich doplnkami s tým , že
všetky náhrady spojené z účasťou si hradí každý účastník sám.
Cieľom seriálu pretekov je dať aj príležitosť novým , budúcim potenciálnym jazdcom a vždy
pred konaním jednotlivých kôl , bude prebiehať aj Verejný tréning , ktorého sa budú môcť
zúčastniť záujemci rôznych vekových kategórií.

Programové rozdelenie jednotlivých kvalifikačných kôl:
5.2.2012
26.2.2012
11.3.2012
24.-25.3.2012

VT + 1.kolo
VT + 2.kolo
VT + 3.kolo
FINÁLE

Finančné ceny do Zimnej Ceny Trenčianskej jazdeckej federácie a nadácie Kone a golf
sú v celkovej výške 2 000 €.
Finále ,,Cena Nádejí ,,
celkovo 300 €
Finále ,, Cena Talentov,,
celkovo 450 €
Finále ,,Cena Nadácie kone a golf ,,
celkovo 550 €
Finále ,,Cena Trenčianskej jazdeckej federácie,,
celkovo 700 €
Poplatky do jednotlivých kôl sú v zápisnom na dvojicu a kolo, nasledovné:
1.kolo
2.kolo
3.kolo
Finále

16€
16€
24€
50€

Poplatky za účasť dvojice v Verejnom tréningu :
1.kolo
2.kolo
3.kolo
Finále

8€
8€
8€
10€

1tréning
1tréning
1tréning
1 tréning

Bodovanie seriálu :
Jazdci štartujúci v jednotlivých súťažiach získavajú body za výsledok a umiestnenie , kde pre
1.miesto je zisk 3 bodov+ 1 bod za každého štartujúceho v súťaži
2.miesto je zisk 2 bodov+ 1 bod za každého štartujúceho v súťaži
3.miesto je zisk 1 bodu + 1 bod za každého štartujúceho v súťaži
-ostatné umiestnené dvojice v súťaž získavajú postupne o bod menej
Finále:

Všetky finálové súťaže sa jazdia podľa stupnice A , podľa článku Skokových pravidiel
238.2.2 , to znamená parkúry z rozoskakovaním .
Finále: výška základného kola
A – 90 cm
B - 100cm
C - 110 cm
D - 120 cm
Do finále postupujú dvojice , ktoré získajú minimálne 30 bodov ,alebo sa zúčastnia 3
kvalifikačných kôl aj v prípade nižšieho počtu bodov.
Každý kôň má právo absolvovať len dva parkúry podľa vlastného výberu v jeden daný deň
pretekov podľa rozpisu.
V každej súťaži bude ocenených prvých päť umiestnených pretekárov.
Verejný tréningový plán:
1.kolo
2.kolo
3.kolo
Finále

parkúr do 70cm , parkúr do 90cm
parkúr do 70cm , parkúr do 90 cm
sobota: parkúr do 70cm a do 90 cm
sobota: parkúr do 70cm a do 90cm

nedeľa: parkúr do 70cm a do 90cm
nedeľa: parkúr do 80cm a do 100cm

Poznámky:
Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní , ani za škody
spôsobené tretím osobám. Pred vyložením koní sú účastníci povinný odovzdať pasy koní
k nahliadnutiu s platným veterinárnym osvedčením . Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny
programu pretekov.

