
Jazdecké preteky Kráľovce 2022

Kód pretekov : 220813VS
Dátum konania :   13.8.2022
Miesto konania : Športový areál Kráľovce
Usporiadateľ :       Jazdecká škola Kráľovce
Riaditeľ pretekov : MVDr. Ján Novotný Hlavný rozhodca : MVDr Jozef Cigánek

Rozhodcovia: Radomír Stratil
Ing. arch. Marek J. Gryglak
Jaroslava Novotná

Autor parkúrov : Daniel Kollár
Kolbisko :             tráva 50 x 100 m
Opracovisko:        tráva 50 x 30
Le.služba : zabezpečí usporiadateľ Vet. služba : MVDr. Milan Pribula
Podkúvač : Martin Skála

Kontaktná osoba : Tatiana Zsigmondy , 0908 328 149

_________________________________________________________

Ustajnenie : nie
Zápisné :     15€ / dvojica
Prihlasovanie : https://zawodykonne.com/zawody/115/16.
Prihlasovanie mailom : zsigmondy.tatiana@gmail.com + KÓPIA NA daniel@eqevents.sk
Uzávierka prihlášok : 11.8.2022

Usporiadateľ akceptuje len riadne vyplnenú prihlášku v zmysle platných pravidiel, inak nebude
prihláška akceptovaná.

Prezentácia : 8.00
__________________________________________________________________
_____

1. Hobby + otvorená súťaž 70 cm  Cena Equieen Horsewear       začiatok : 9.00
výška prekážok : 70cm                  čl. pravidiel : 238.1.4               Tempo: 350 m/min
štartovné: 8€                                                                                  ceny: vecné + stužky

2. Cena Obce Ploské –Hobby+ otvorená súťaž                            začiatok: následne
výška prekážok : 80 cm           čl. pravidiel : 238.1.4                     Tempo : 350 m / min

https://zawodykonne.com/zawody/115/16
mailto:zsigmondy.tatiana@gmail.com


štartové : 8€                                                                                   ceny : vecné + stužky

Súťaže 1 a 2 majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž č.2 začína bezprostredne po skončení súťaže č.1
Vyhodnotenie súťaží 1 a 2 nasleduje po skončení súťaže č. 2.

3. SKOK ZM cm Cena firmy ASRA                                           začiatok :následne

výška :  90 cm                    čl. pravidiel : 238.2.1                    tempo : 350 m/ min
štartovné : 8 €                                                                          ceny: stužky + vecné

4 .  SKOK Z  Cena Jazdeckej školy Kráľovce                    začiatok : následne
výška :  100 cm                   čl. pravidiel : 238.2.1                     tempo: 350 m / min
štartovné : 8€                                                                             ceny :   100,- €

5. SKOK ZL  Cena Predsedu  Košického samosprávneho kraja
výška :  110 cm                     čl. pravidiel :238.2.1                   tempo : 350 m/ min
štartovné : 10€                                                                          ceny : 200,- €

6. SKOK L   Cena obce Kráľovce

výška : 120 cm                       čl. pravidiel : 238.2.2                 tempo : 350 m / min
štartovné : 20€                                                                         ceny : 400- €

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. Štart mimo konkurencie usporiadateľ neakceptuje. Každý kôň musí mať
platný zdravotný preukaz pre sezónu 2022. Prihlášky podané po oficiálnej uzávierke usporiadateľ
akceptuje len po uhradení dvojnásobku výšky štartovného.

Súťaž č. 1. a 2.  budú prebiehať podľa pravidiel SJF článok N8.
V súťažiach  do 100 cm sú povolené dva štarty podľa  pravidiel SJF.

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.

V Prešove  dňa 28.07.2022  rozpis schválil za SJF J.SIBAL


