VYTRVALOSTNÉ PRETEKY
Tatranský vytrvalostný pohár JK NAPOLI 2013
I .kolo
A. TECHNICKÉ ÚDAJE
Kód pretekov 0507EB
Názov pretekov: Tatranský vytrvalostný pohár JK NAPOLI
Usporiadateľ pretekov: JK NAPOLI Šamorín Miesto konania: Mengusovce
Dátum konania: 05.07- 07.07. 2013
Kontaktná adresa: JK Napoli s.r.o.
Hattalova 12/C 831 03 Bratislava
tel.: +421903576315
fax: +421(0) -2-20923449
email: endurance.ride@qmail.com
Website: www.enduranceride.eu
Riaditeľ pretekov : Ing. Andrea Becker Tajomník: Alexander Nálepka
Technický delegát: Vladimír Pažitný ***, 0903 460 711
Preseda rozhodcovského zboru: Lucia Starovecká** (SVK) Členovia zboru rozhodcov: Ing. Harald Grinschgl **** (AUT)
Ing. Zuzana Sitárová nár (SVK) Martin Bakoš nár. (SVK)
Hlavný steward: Mgr. Dušan Majerčík) (SVK) Stewardi: Mgr. Pavol Tomáš (SVK) 
Predseda veterinárnej komisie: MVDr. Tomáš Frey ** (SVK) Členovia VET komisie:	MVDr. Lucie Kalová **** (CZE)
MVDr. Najmanová **(CZE) 
Ošetrujúci veterinárny lekár: MVDr. Bára Bezdéková CZE
Podkováč: Liszkai Zoltan
Lekárska služba: Záchranný a dopravný servis Poprad Autor trate: Vladimír Becker Trať:Tráva, lesné a poľné cesty 90%, iné 10% Uzávierka prihlášok: 15.06.2013
Druhy súťaží
1. Vytrvalostný dostih na 80 km - CEN80(A) otvorená súťaž Ceny
Poháre, kokardy, a vecné ceny . Štart
Hromadný
Vytrvalostný dostih na 80 km - CEN80(B) otvorená súťaž Ceny
Poháre, kokardy, a vecné ceny . Štart
Hromadný
Vytrvalostný dostih na 60 km -CEN60 otvorená súťaž Ceny
Poháre, kokardy, a vecné ceny . Štart
Hromadný
Otvorená vytrvalostná súťaž na 40 km-CEN40(A)
Ceny
Kokardy.
Štart
Individuálny,alebo v dvojiciach po 5 min
Otvorená vytrvalostná súťaž na 40 km-CEN40(B)
Ceny
Kokardy.
Štart
Individuálny,alebo v dvojiciach po 5 min
VECNÉ CENY V HODNOTE 1000,- €Ubytovanie
Nájdete na www.enduranceride.eu
možnosť campingu v areáli
Ustajnenie
Na základe prihlášok, box 60 € / podujatie-seno a slama je v cene!
Štartovné CEN 80 - 40,€ CEN 60 - 30,€ CEN 40 - 20,€
!!! Štartovné musí byť uhradené na bankový účet organizátora najneskôr v deň uzávierky prihlášok !!!
Pre domáce platby : 19-0020303527/6500 Ako varibilný symbol uveďte číslo licencie koňa Poznámka pre príjemcu: Meno pretekára
The name of Bank: Postova banka
Address of the Bank: Dvorákovo nábrežie 4, Bratislava
BIC: POBNSKBA
IBAN: SK1865 0000 0019 0020 303527
Holder of the account: Jazdecky klub NAPOLI s.r.o.
Veterinárne podmienky:
Všetky kone musia mať povinné očkovanie proti konskej chrípke,, vykonané podľa platnej schémy a riadne potvrdené v pase.
!!! Všetky kone musia mať potvrdené negatívne serologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní (EIA) nie staršie ako 1 mesiac !!!
!!! Pre zahraničné kone: (For foreign horses)
It is definitely necessary to have the health information of your regional VET authority not older than 10 days.
It is definitely necessary to have the veterinary serological examination to equine virus anemia not older than 1 month.
B. PROGRAM
05.07.2013 PIATOK
od 10:00 hod: príjem koní, nahlásenie štartujúcich, prehliadka trate 14:00 hod - 18:00 veterinárna kontrola 19:00 technická porada účastníkov
06.07.2013 SOBOTA
08:00 hod Štart súťaže č.1 CEN80(A)
tri okruhy - 30, 30 a 20 km povinné prestávky - 30, 40, min vet. uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min. min. tempo 12 km/h
Súťaž je hodnotená podľa čl.820, 821, 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie Hmotnostný limit - 70 kg
08:30 hod Štart súťaže č.3 CEN60
tri okruhy - 20, 20 a 20 km, povinné prestávky 30 a 40 min vet. uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min min. tempo 12 km/h
Súťaž je hodnotená podľa čl.820, 821, 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie Hmotnostný limit - neobmedzený
09:00 hod Štart súťaže č.4 CEN40(A)
dva okruhy - 20 a 20 km, povinná prestávka 30 min vet. uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min min. tempo 10 km/h,max.tempo 16 km/h*
*1.okruh min.1h.15min., max.2h.00min(štart - vstup do I.VET uzávery) 2.okruh min.1h.15min., max.2h.00min(odjazd do II. kola-cieľ bez vstupu do II.VET uzávery!!!)07.07.2013 NEDEĽA
06:00 hod Štart súťaže č.2 CEN80(B)
tri okruhy - 30, 30 a 20 km povinné prestávky - 30, 40, min Vet. uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min. min. tempo 12 km/h
Súťaž je hodnotená podľa čl.820, 821, 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie Hmotnostný limit - 70 kg
08:00 hod Štart súťaže č.5 CEN40(B)
dva okruhy - 20 a 20 km, povinná prestávka 30 min vet. uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min min. tempo 10 km/h,max.tempo 16 km/h*
*1.okruh min.1h.15min., max.2h.00min(štart - vstup do I.VET uzávery) 2.okruh min.1h.15min., max.2h.00min(odjazd do II. kola-cieľ bez vstupu do II.VET uzávery!!!)
Hmotnostný limit - neobmedzený
15:00 vyhlásenie výsledkov v jednotlivých súťažiach a slávnostná dekorácia
Schválil predseda Komisie vytrvalostného jazdenia SJF Mgr. Dušan Majerčík v.r.

