Májové military na Masarykovom Dvore
Kód pretekov: 220529SC
Dátum konania: 29.05.2022
Miesto konania: Masarykov Dvor, Vígľaš-Pstruša
Usporiadateľ: JK Masarykov Dvor
Riaditeľ pretekov: Martin Malatinec
Hlavný rozhodca: Arthur Hubner
Technický delegát: hl.rozhodca
Rozhodcovia: Petre Baričič
Iveta Melišeková (skoky)
Autor parkúrov a tratí: Ľubomír Paučo
Kolbisko: piesok s textíliou / 80x43m
Opracovisko: piesok s textíliou / 43x43m
Le.služba: zabezpečí usporiadateľ
Vet. služba: zabezpečí usporiadateľ
Podkúvač: zabezpečí usporiadateľ za úhradu
Ubytovanie: individuálne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustajnenie:
Cena boxu 35€ celé preteky, zahŕňa prvé nastlanie slamou. Príplatok za pilinu 12€.
Balík slamy 5€. Balík sena 6€.
Poplatok za vyhnojenie boxov 10€ - vyberá sa pri odovzdaní pasu koňa, pri príchode.
Zápisné: 15€ dvojica /deň
Záväznú objednávku na ustajnenie prosím pošlite na e-mail:
jkmasarykovdvor@gmail.com
do: 27.05.2022
Rezervácie boxu info. tel. č. – 0903 559 581
Obmedzený počet boxov !
Všetky kone musia byť ustajnené počas konania v areály pretekov !

------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávierka prihlášok: 27.05.2022 o 19.00h
Zmeny v prihláškach prosíme nahlásiť do 28.05. 2022 do 19.00 hod.
Prihlasovanie len ONLINE www.horsera.sk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.súťaž : Military Z
Drezúra: CN1 (2014) obdĺžnik 20x40m
Parkúr: 8-9 prekážok/skokov bez kombinácie do 90 cm , tempo 350 m/min
Cross-country: počet prekážok max. 15 do výšky 90 cm,tempo 400-450m/min
dĺžka dráhy cca 1200 -1800 m
Ceny: stužky a vecné ceny Štartovné : 20 €
2. súťaž Military ZL
Drezúra: CN3 (2014) obdĺžnik 20x40m
Parkúr: 9-10/ prekážok/skokov z kombináciou do 100 cm , tempo 350 m/min
Cross-country: počet prekážok max. 20 do výšky 100 cm, tempo 430-480 m/min
dĺžka dráhy cca 2000-2500 m
Ceny: stužky a vecné ceny Štartovné : 30 €
3. súťaž Military L
Drezúra: CN5 (2014) obdĺžnik 20x40m
Parkúr: 10 prekážok - 12 skokov do 110 cm , tempo 350 m/min
Cross-country: počet prekážok max. 25 do výšky 105 cm, tempo 430-480 m/min
dĺžka dráhy cca 2200-3000 m
Ceny: stužky a vecné ceny Štartovné : 40 €
Časový harmonogram:
Nedeľa 29.05.2022:
-08.30 drezúrna skúška súťaží 1, 2, 3

-parkúr podľa plánu skokových súťaží ( nie skôr ako 12:00 hod)
-následne terénna skúška súťaží 1,2,3
Tieto preteky sa riadia pravidlami Všestrannej spôsobilosti platnými od 1.januára 2019.
POZNÁMKA: Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na časové úpravy programu a
nepreberá zodpovednosť za osoby zúčastnené na pretekoch, ani za škody spôsobené ich
účasťou. Všetci účastníci sú osobne zodpovední za škody, ktoré spôsobia, alebo ktoré
spôsobia ich zamestnanci alebo ich kone tretej osobe. kôň musí mať platný zdravotný
preukaz pre sezónu 2022. Prihlášky podané po oficiálnej uzávierke usporiadateľ akceptuje
len po uhradení dvojnásobku výšky štartovného.
Upozornenie: Všetky kone prihlásené na preteky musia byť serologicky testované
(Cogginsov test) na infekčnú anémiu koní (EIA). Tento test nesmie byť starší ako 6 mesiacov
a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané v pase koňa a predložené pri
prezentácii skôr ako bude kôň vyložený v areáli pretekov.
POZOR: 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.
V Vígľaši 18.05.2022

Za usporiadateľa: Martin Malatinec v.r.

Rozpis upravený :
Schválené SJF dňa: 20.05. 2022

ing. Zdeno Malík v.r

