Národné drezúrne preteky 2015

Kód pretekov: 15613SD
Dátum konania:

13. jún 2015

Miesto konania: Krškany – Zajačia Dolina
Malé Krškany 3
Telefón: 0907 277 229
E-mail: webmaster@mercicheval.eu
posvanc.peter@gmail.com

Kontaktná adresa: MVDr. Peter Pošvanc
Malé Krškany 3
934 01 Levice
Riaditeľ: Mgr. art. Lucia Košumberská, ArtD.
Tajomník: Ing. Andrea Roháčová
Hl. rozhodca: Dagmar Kočiová
Rozhodcovský zbor:
Ľubomír Paučo
Peter Juhász

Lek. služba:
Zabezpečí usporiadateľ
Vet. služba:
MVDr. Peter Pošvanc
Podkováč:
Juraj Baračka
Uzávierka prihlášok:
10. 6. 2015
Prihlášky posielajte na: webmaster@mercicheval.eu
Kolbisko:
piesok 20x60 pre všetky súťaže
Opracovisko:
piesok 30x60 + hala 20 x 50 (hipotex)
Prezentácia účastníkov: 7:30 – 8:15, mobil: 0907 277 229
Špeciálne ustanovenia: všetky súťaže sú otvorené
__________________________________________________________________________
SÚŤAŽE:

Začiatok 8:30, ostatné úlohy následne

Súťaž č. 1 st. Z
SJF Drezúrna úloha Z4 – „Cena JK Merci Cheval“
Deti vyhodnotené zvlášť.
Štartovné: 10 €
Ceny: vecné a stužky

Súťaž č. 2 st. Z
FEI ME Deti úvodná - A (2015) - „Cena spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko v zastúpení Peter Prochyra“
1.kolo kategórie detí (do 14 rokov vrátane, ročníky 2001 a mladšie)
Štartovné: 10 €
Ceny: vecné a stužky

Súťaž č. 3 st. L
FEI ME Deti družstvá (2015) – „Cena spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť
PB“
1.kolo kategórie mladších juniorov (od 15 do 16 rokov vrátane, ročníky 1999-2000)
Štartovné: 10 €
Ceny: vecné a stužky

Súťaž č. 4 st. LS
SJF Drezúrna úloha LS 7 – „Cena spoločnosti GENERALI“
1.kolo kategórie starších juniorov (od 17 do 18 rokov vrátane, ročníky 1997-1998)
Štartovné: 10 €
Ceny: vecné a stužky

Súťaž č. 5 st. S
FEI ME Juniori úvodná (2015) – „Cena spoločnosti UNIQA“
1.kolo kategórie mladých jazdcov (od 19 do 21 rokov vrátane, ročníky 1994-1996)
Štartovné: 15 €
Ceny: vecné a stužky

Súťaž č. 6 st. ST
FEI ME Mladí jazdci družstvá Prix St. Georg (2015) – „Cena spoločnosti WÜSTENROT“
1.kolo kategórie seniorov (od 22 rokov, ročník 1993 a starší)
Štartovné: 15 €
Ceny: vecné a stužky
PRAVIDLÁ PRETEKOV
• Národné drezúrne preteky pozostávaju z troch kôl, pričom do celkového vyhodnotenia stačí
absolvovať dve kolá (tretie kolo – povinné a jedno z prvých dvoch kôl).
• V prípade, že sa jazdec zúčastní všetkých troch kôl, započítané mu budú dva najlepšie
výsledky.
• Súťaže sa môže zúčastniť jeden jazdec najviac na dvoch koňoch.
• Termíny pretekov:
1. kolo – 13. jún 2015
2. kolo – 11. júl 2015
3. kolo – 15. august 2015
•

V treťom kole budú finančne ocenení prví traja jazdci z každej vekovej kategórie na základe
súčtu bodov z tretieho kola a lepšieho výsledku z prvého alebo druhého kola nasledovne:

Deti
Mladší juniori
Starší juniori
Mladí jazdci
Seniori

Dotácia preteku 100 € (50, 30, 20 €) + poháre, stužky a vecné ceny
Dotácia preteku 200 € (100, 60, 40 €) + poháre, stužky a vecné ceny
Dotácia preteku 320 € (160, 100, 60 €) + poháre, stužky a vecné ceny
Dotácia preteku 600 € (300, 180, 120 €) + poháre, stužky a vecné ceny
Dotácia preteku 830 € (400, 250, 180 €) + poháre, stužky a vecné ceny

POPLATKY:
1) Ustajnenie (box, seno, slama, voda): 15 €/deň (obmedzený počet boxov)
2 ) Stravovanie: bufet priamo v jazdeckom areáli
•
•
•
•
•

FEI úlohy sa jazdia spamäti. Národné úlohy sa môžu čítať - čítajúceho si zabezpečí každý
sám
podmienkou zápisu do štartovnej listiny je korektne vyplnená prihláška na preteky do
uzávierky, po uzávierke dvojnásobok štartovného poplatku!
dekorovaných bude prvých päť umiestnených v otvorenej súťaži - dekorácie prebehnú
ihneď po skončení každej súťaže
usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb, divákov a koní, ani za
vecné škody spôsobené účasťou na pretekoch
pred vyložením koní je potrebné predložiť platné veterinárne osvedčenie.

Rozpis schválený SJF dňa: 04. 03. 2015
Ing. Michaela Horná
Drezúrna komisia SJF

