
ROZPIS PRETEKOV 
FEI World Dressage Challenge  (WDC)    Kód pretekov: 07921BD 
 
Miesto konania: CJŠ Bernolákovo 
Dátum:  21. 9. (piatok) – 23. 9. (nedeľa) 
Rozhodkyne: p. Kjell MYHRE (Nórsko) 

p. Rolf BEUTHLER-BATH (Nemecko) 
Program:  
21. 9. (piatok) veterinárna prehliadka (v popoľudňajších hodinách). Všetky kone musia 
mať buď oficiálny pas FEI alebo národnej federácie podľa, ktorého sa dajú jednoznačne 
identifikovať. Povinné ja aj platné potvrdenie o očkovaní proti koňskej chrípke. Opakovaná 
veterinárna prehliadka je povolená.  
22. 9 (sobota) súťaže v nasledujúcom poradí: 

1) Children‘s test - Úloha pre deti Z (2003) 
2) Challenge Test B (Novice) – Začiatočníci L (2003)  
3) Challenge Test A (Advanced) – Pokročilí S (2003) 
4) FEI Prix St.Georges (2000) 
Všetky úlohy sú k dispozícii na internetovej stránke SJF: http://www.drezura.sk 
5) doplnková súťaž - vyhradená pre jazdcov a kone, ktorí nemôžu štartovať v niektorej 
zo súťaží 1-4. Jazdiť sa bude úloha FEI Prix St.Georges (2000). Maximálny počet 
štartujúcich dvojíc je 5. 

Upozornenie! Všetky úlohy - aj pre deti, sa jazdia spamäti! Bičík treba odhodiť pred vjazdom 
do priestoru okolo obdĺžnika. 
Večer analýza videozáznamov spolu s rozhodcami a trénermi. 
23.9. (nedeľa) tréning pre 12 najúspešnejších jazdcov a 4 deti 

(ak nebude toľko detí, tak sa doplní do 16 s dospelými), 
jeden jazdec iba s 1 koňom, á 30 min. Každý jazdec alebo kôň sa môže 
zúčastniť iba jedenkrát. 

Pravidlá: Štvrtina štartujúcich bude odmenená stužkami a vecnými, nie finančnými cenami. 
Slovenská Republika je zaradená do skupiny VI. Ďaľšími členmi tejto skupiny sú: Litva, 
Lotyšsko, Estónsko a Česká Republika. 
Účasť: celkovo sa môže zúčastniť min 10 a max 35 dvojíc spolu vo všetkých kategóriach. 
V prípade vyššieho počtu prihlášok o zaradení štartujúcich rozhodne drezúrna komisia.  
Jazdci: ktorí v tomto roku dovŕšia vek 15 rokov okrem detí (vek od 12 do 14 rokov). Súťaž je 
otvorená aj pre jazdcov, ktorí žijú v zahraničí (definícia podľa všeobecných pravidiel FEI čl. 
123.7 - viac ako 6 mesiacov do roka ) pričom títo jazdci môžu byť aj členmi družstva 
reprezentujúceho domácu krajinu. 
Jazdci alebo kone, ktoré súťažili v predchádzajúcich štyroch rokoch (počítané do 31.12. 
2006) na pretekoch FEI v súťažiach vyšších ako PSG sa Challenge cupu nemôžu zúčastniť 
(okrem doplnkovej súťaže). Jazdec smie štartovať dvakrát s rozličnými koňmi ale nie v tej 
istej súťaži. 
Kone: akéhokoľvek pôvodu, vek min 6 rokov okrem PSG, kde musia byť kone najmenej 7- 
ročné. Vek sa počíta od 1.januára roku narodenia. 
Kôň smie štartovať iba v jednej súťaži Challenge cupu avšak smie štartovať ešte raz v súťaži 
detí. V detskej súťaži smie štartovať kôň alebo poník dvakrát ale potom už nesmie štartovať 
v inej súťaži Challenge cupu. Kone štartujúce v niektorej zo súťaží Challenge cupu nesmú 
štartovať v doplnkovej súťaži. V tejto súťaži smie štartovať každý kôň iba jedenkrát. Poník 
smie štartovať iba v súťaži detí. 
Družstvá: Do výsledku sa započítavajú tri najlepšie výsledky (víťazné výsledky na rôznych 
stupňoch obtiažnosti, najhorší výsledok zo štyroch súťaží sa škrtá). 



Upozornenie: od 18:00 hod dňa pred pretekmi až do skončenia pretekov nesmie jazdiť 
súťažiaceho koňa nikto iný okrem jazdca, ktorý s ním štartuje v súťaži. Porušenie sa trestá 
vylúčením zo súťaže. 
 
Challenge cup slúži aj ako seminár pre národných rozhodcov. Každý účastník bude mať 
možnosť samostatne hodnotiť jednotlivé jazdy, porovnať svoje hodnotenie s oficiálnym 
hodnotením zahraničnými rozhodcami a večer počas videoprojekcie prekonzultovať 
s nimi prípadné rozdiely. V záujme zvýšenia kvality rozhodovania drezúr na Slovensku 
je žiadúce, aby túto možnosť využili všetci rozhodcovia, ktorí majú v budúcnosti záujem 
rozhodovať drezúrne súťaže. 
 
Štartovné: jednotná cena, ktorá zahŕňa poplatok za ustajnenie (od piatku do nedele večera) 
a štartovné je 1 000 Sk za 1 koňa. 
Ustajnenie a stravu zabezpečí usporiadateľ. 
Ubytovanie si musia účastníci rezervovať samostane. 
Prihlášky treba posielať na adresu: 
Mgr. Miroslava Filová 
danclub@stonline.sk 
(0903) 414 415 


