pferdewetten.de Match Race-Cup 2017 v Berlíně - Hoppegartenu
Celková dotace 40.000 Euro
Neděle 04. června 2017 - středa 26. července 2017 – sobota 12. srpna 2017
Pro 3 leté a starší koně ohodnocené v GAG minimálně 60 kg v den uzávěrky přihlášek (16.
května 2017). Známka GAG platící v tento den slouží pro stanovení hmotnosti ve všech
dostizích konaných v rámci akce.
Hmotnost:
GAG
95 +
=
68 kg
90 - 94,5
=
66 kg
85 - 89,5
=
64 kg
80 - 84,5
=
62 kg
75 - 79,5
=
60 kg
70 - 74,5
=
58 kg
65 - 69,5
=
56 kg
60 - 64,5
=
54 kg
Hmotnostní zvýhodnění tříletých koní platí dle tabulky rozdílů hmotností takto: 4. června 3,5
kg, 26. července 2,5 kg a 12. srpna 2 kg.
Pořadatel si při oznámení startujících koní (OSK) vyhrazuje možnost případného přizpůsobení
výše uvedené škály hmotností podle hmotnosti uvedených jezdců a jezdkyň.
Distance: 1.200 m (přímá dráha)
Vyžaduje se nejméně 12 přihlášek od 12 různých majitelů. Majitelé mohou přihlásit více než
jednoho koně. Za každého koně oznámeného jako startující ve čtvrtfinále se platí zápisné 400
Euro. V semifinále a finále se neplatí žádné jiné vklady.
Pokud bude v rámci OSK uvedeno více než osm startujících koní, dochází nejprve k eliminaci
druhého a dalšího koně stejného majitele. Poté v dostihu zůstává z každého státu (směrodatné
je místo tréninku koně) kůň s nejvyšším GAG. Následně získává oprávnění startovat také druhý
nejvýše hodnocený kůň z každého státu podle GAG. Tento postup se opakuje tak dlouho, dokud
bude dosaženo počtu osmi startujících.
Eliminovaní koně mohou být uvedeni jako náhradníci. Pokud budou uvedeni více než dva
náhradníci, budou vybráni dva koně s nejvyšší známkou GAG bez ohledu na to, ze kterého státu
pocházejí.
Při stejném GAG zůstává v dostihu kůň s nejvyšším počtem získaných dotací od 1. ledna 2016.
Pokud je i tato suma stejná, rozhoduje o účasti los.
Pokud dojde k oznámení startujících koní z více než osmi zemí, bude připuštěno ke startu osm
nejlepších koní podle GAG z osmi různých států. V takovém případě získává nejvýše
hodnocený německý kůň v GAG pevné místo na startu.

Nárok na dotaci ve čtvrtfinále mají jen koně, kteří v případě postupu poběží i v semifinále.
Nárok na dotaci v semifinále mají jen koně, kteří startují i ve finále. Toto neplatí v případě
předložení veterinárního osvědčení, dokládající neschopnost startovat.
Výsledky Match Race-Cupu nejsou zohledňovány v dostihových závazcích koní.
V statistikách koní, majitelů, chovatelů, trenérů a jezdců atd. se výsledky Match RaceCupu nijak neodrážejí.
Čtvrtfinále v neděli 4. června 2017
Dotace v každém oddělení: 2.500 Euro (1.500 – 1.000)
Omezeno na osm startujících. Dostih se běží ve čtyřech odděleních po dvou koních. Pokud bude
uvedeno více než osm startujících, budou uplatněna výše popsaná pravidla eliminace.
Uzávěrka přihlášek: úterý 16. května 2017
Zveřejnění hmotností: středa 17. května 2017
Oznámení startujících koní: úterý 23. května 2017
Uzávěrka OSK: středa 24. května 2017, 9:00
Veřejné losování oddělení: středa 24. května 2017
Eliminovaní koně budou v dostihovém programu uvedeni jako náhradníci. Pokud by musel být
škrtnut některý ze startujících, získává oprávnění startovat náhradník s nejvyšší známkou GAG.
Semifinále ve středu 26. července 2017
Dotace v každém oddělení: 5.250 Euro (3.250 - 2.000)
Dostih se běží ve dvou odděleních po dvou koních. Oprávněni startovat jsou vítězové čtyř
oddělení z neděle 4. června 2017. Startující v jednotlivých odděleních budou určeni veřejným
losem 4. června 2017 po čtvrtfinálových rozbězích na závodišti Hoppegarten.
Oznámení startujících koní: pátek 21. července 2017
Uzávěrka OSK: pondělí 24. července 2017, 9:00
Koně umístění na druhém místě ve čtyřech odděleních z neděle 4. června 2017 budou
náhradníky. Pokud bude některý z kvalifikovaných koní škrtnut, získává oprávnění startovat
náhradník, kterého vyškrtnutý kůň porazil ve čtvrtfinále. Pokud tento náhradník není
k dispozici, bude místo něj nasazen náhradník s nejvyšší známkou GAG.
Finále v sobotu 12. srpna 2017
Dotace: 19.500 Euro (14.000 - 5.500)
Oprávněni startovat jsou vítězové dvou oddělení ze středy 26. července 2017.
Oznámení startujících koní: pondělí 7. srpna 2017
Uzávěrka OSK: středa 9. srpna 2017, 9:00
Koně umístění na druhém místě ve dvou odděleních ze středy 26. července 2017 budou
náhradníky. Pokud bude některý z kvalifikovaných koní škrtnut, získává oprávnění startovat
náhradník, kterého vyškrtnutý kůň porazil v semifinále. Pokud tento náhradník není k dispozici,
bude místo něj nasazen druhý náhradník.

Všichni startující ve čtvrtfinále mají nárok na přihlášku zdarma pro Finále
Hoppegartenské sprinterské série 3. října 2017 s dotací 25 000 Euro (Agl. II, 3 letí GAG 14,5, 4 letí a starší GAG -14,0, 1200 metrů přímá dráha).

