Záprahová komisia SJF

Technické a organizačné podmienky konania M-SR 2021 v disciplíne záprahy
1. Na M-SR v disciplíne záprahy môže štartovať iba jazdec s platnou licenciou záprahového
jazdca, člen SJF, ktorý je občan SR.
2. Nominácie na MSR v disciplíne záprahy uskutočňujú jednotlivé členské subjekty SJF.
3. Nominovaný jazdec musí mať absolvovanú aspoň jednu kompletnú záprahovú súťaž
na úrovni 2*.
4. Kôň prihlásený na M-SR musí mať platnú licenciu SJF a vek minimálne 4 roky.
5. Majstrovská súťaž môže byť súčasťou otvorenej súťaže, pričom majstrovská súťaž sa
vyhodnotí iba v prípade ak na štartovnej listine pred začatím súťaže budú minimálne traja
jazdci z dvoch jazdeckých klubov.
6. V rámci otvorenej súťaže sa môže jeden jazdec zúčastniť s maximálne dvoma záprahmi.
Jazdec musí kancelárii pretekov pred veterinárnou prehliadkou nahlásiť s ktorým
záprahom štartuje v rámci majstrovskej súťaže.
7. Organizátor vypíše majstrovské súťaže pre kategóriu H1, H2, P1 a P2 na úrovni
min. CAN3*.
8. Organizátor vypíše samostatne majstrovské súťaže v kategórii P1 a P2 pre deti a juniorov
na úrovni CAN2*.
9. Organizátor môže vypísať súťaž družstiev. Do súťaží družstiev sa môžu členské subjekty
SJF nominovať s dvoma jazdcami a dvoma záprahmi. Súťaž sa vyhodnotí ak budú
nominované aspoň 3 družstvá z dvoch jazdeckých klubov.
10. Prepriahanie kočov je povolené.
11. Termín konania bude na základe dohody medzi usporiadateľom a ZK SJF.
12. Po dohode s ČJF sa M-SR sa môžu konať mimo územia SR v rámci M-ČR.
13. Podujatie bude počas Covid-19 prebiehať podľa aktuálnych vnútorných smerníc
a postupov SJF, teda za podmienok dôsledného dodržiavania usmernení Hlavného
hygienika SR a Krízového štábu SR a usmernení SJF.
Súťaže
Jednozáprah H1: CAN3*
Drezúrna úloha FEI 3*B HP1
Maratón CAN3*, min. 7 prekážok
Dvojzáprah H2: CAN3*
Drezúrna úloha FEI 3*B HP2
Maratón CAN3*, min. 7 prekážok
Jednozáprah P1: CAN3*/CAN2*

Drezúrna úloha FEI 3*B HP1 / Test Ch P1,
Maratón CAN3*, min. 7/5 prekážok (prejazdy A až D)
Dvojzáprah P2: CAN3*/CAN2*
Drezúrna úloha FEI 3*B HP2
Maratón CAN3*, min. 7/5 prekážok (prejazdy A až D)

