Názov pretekov:Jesenné preteky Dan Club Stupava
Kód pretekov: 171014BD
Dátum konania: 14.10.2017
Kontaktná adresa: Dan Club Stupava
Jablonové 86, 900 54 okr. Malacky

Miesto: Karlov Dvor, Stupava
Telefón: 0905 102285
0904 477473
E-mail: danclub@danclub.sk

Riaditeľ:Viera Poláčková
Tajomník:Mgr.Magdaléna Pokorná
Hl. rozhodca:Doc Iľja Vietor
Rozhodcovský zbor: Nadežda Ivaničová, Dagmar Kočiová
Lek. služba:zabezpečí usporiadateľ
Vet. Služba:MVDr.Zuzana Bártová
Podkováč:zabezpečí usporiadateľ
Uzávierka prihlášok:10.10 2017 do 24 hod.
Kolbisko (povrch/rozmer):20 x 40m.piesok s geotextíliou
Opracovisko: (povrch/rozmer):hala 20 x 40m piesok s geotextíliou
Prezentácia účastníkov:14.10 2017 od 7.30 hod
Losovanie štartovného poradia:nekoná sa
Zápisné do všetkých súťaží: 12 eur
Súťaže:
Deň, dátum:14.10 2017
č. 1: Verejný tréning – stupeň Z
Drezúrna úloha SJF Z1 /2011/
Súťaž otvorená pre kone a jazdcov bez licencie.
Začiatok – 9,00 hod. min.:
č.2 :Cena Leomax – stupeň Z
Drezúrna úloha SJF Z4 /2011/
Súťaž otvorená, deti vyhodnotené zvlášť.
Začiatok – následne

Ceny : stužky, vecné ceny

č.3 : Cena Dormane – stupeň L
Drezúrna úloha SJF MKL1 /2011/
Súťaž otvorená pre 4 – 6 ročné kone/ročníky 2011 až 2013,
vyhodnotené zvlášť 4-ročné kone a 5-6 ročné kone.
Ceny : stužky, vecné ceny
Začiatok – následne
č.4 : Cena JOSY Holding s.r.o. - stupeň L
Drezúrna úloha SJF L1 /2011/
Súťaž otvorená
Začiatok – následne

Ceny : stužky, vecné ceny

č.5 : Cena Dan Clubu
Drezúrna úloha SJF S3 /2011/
Súťaž otvorená
Začiatok – následne

Ceny : stužky, vecné ceny

POPLATKY:
1) Ustajnenie (box-15Euro od 9-15hod)obmedzený počet boxov
2) Štartovné:súťaže č. 1,2,3,4 – 8eur, súťaž č.5. - 10eur
3 ) Stravovanie: formou bufetu
- podmienkou zápisu do štartovnej listiny je korektne vyplnená prihláška na preteky do
uzávierky, po uzávierke dvojnásobok štartovného poplatku!
- pred vyložením koní je potrebné predložiť platné veterinárne osvedčenie, vrátane vyšetrenia
na IAE !
- úlohy sa čítajú, každý jazdec si zabezpečí svojho čitateľa úlohy
-dekorácie budú po každej súťaži, bez koní
- usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb, divákov a koní
ani za vecné škody spôsobené účasťou na pretekoch
- pohyb psov po areáli je povolený výhradne na vodítku

Rozpis schválený SJF dňa: 30. 08. 2017
Ing. Michaela Horná, PhD.
Drezúrna komisia SJF

