
  Rozpis na otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky vo voltíži 
      07921MV 
 

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
   1. Priateľská súťaž detí    - deti do 13 rokov 

Súťaže :      2. Súťaž jednotlivcov  mužov   - kategória Senior, Junior 

   3. Súťaž jednotlivcov  žien    - kategória Senior, Junior 

   4. Súťaž skupín     - kategória Seniori, Juniori 

   5. Súťaž dvojíc /Pas –DE-DEUX/ 

6. Súťaž o najlepšieho voltižného koňa v kategórii skupín a jednotlivcov 

 

Dátum :    21.-23.september 2007 

Miesto :  NŽ Topoľčianky 

Usporiadateľ :  JK pri NŽ Topoľčianky 

Organizačný výbor : Ing. Emil Kovalčík, PhD. 

      Ing. Juraj Kovalčík 

              Boris Kodak  

     Miroslav Matúška   

Riaditeľ pretekov: Ing. Michal Horný, PhD. 

 

II. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
Preteky budú prebiehať v súlade so: 

� Všeobecnými pravidlami SJF, 2. vydanie platné od 1.1.2002 (FEI 21. vydanie 
2005) 

� Voltižnimi pravidlami SJF platnými od 1.1.2005 (FEI 6. vydanie 2005) 
� Smernicami pre rozhodovanie voltiže FEI, 4. vydanie platné od 1.1.2005 
� Bez platného veterinárneho osvedčenia nebude povolené vyloženie koňa 
� Upravené o zmeny prijaté FEI a SVK k 9.januáru 2006.A o zmany prijaté  

k 1.januáru 2007 
� Vedúci družstiev predložia pred vyložením koní pas koňa s platným očkovaním 
� Nebude povolený štart koňa bez evidenčného čísla športového koňa a platnej 

licencie 
� Jazdec sa musí preukázať platnou licenciou na rok 2007 
 

III. OFICIÁLNI  HOSTIA 
Predseda rozhodcovského zboru:  Pavla Juhászová  SVK 

Členovia rozhodcovského zboru: Petra Masácová  SVK 

      Jarmila Jablonská  CZE 

      Zuzana Masaryková  SVK 

      Frank Spadinger  AUT 

      Mária Krišková   SVK 

Technický delegát:    Pavla Juhászová  SVK 



Spracovanie výsledkov:    Ing. Radomil Mišurec  SVK 

      Ing. Zdenka Mišurcová SVK  

Steward:     MVDr. Viliam Naštický 

Veterinár:      MVDr. Dušan Solár 

Hlásateľ:     Ing. Emil Kovalčík,PhD. 

Kováč:      Miroslav Krpala 

Lekár:      MUDr. Mária Ostatníková 

 

IV. TECHNICKÉ PODMIENKY 
Súťažná hala so štandardným podkladom (1 súťažný kruh)  pieskové opracovisko vonku 

V. TYPY SÚŤAŽÍ 
 Súťaž 1.:Priateľská súťaž detí – Súťaž detí je jednokolová 

Súťaž  2.: Súťaž jednotlivcov muži  – súťaž je dvojkolová , do druhého kola postupuje 
12 najlepších mužov kategórie Senior a 6 najlepších mužov kategórie Junior 

Kategória Senior:1. kolo: povinná a voľná zostava 

Kategória Senior:2. kolo: technická a voľná zostava  

Kategória Junior:1. kolo : povinná a voľná zostava 

Kategória Junior:2. kolo : voľná zostava 

Súťaž 3.:  Súťaž jednotlivcov ženy - súťaž je dvojkolová , do druhého kola postupuje 
12 najlepších žien kategórie Senior a 6 najlepších žien kategórie Junior 

Kategória Senior:1. kolo: povinná a voľná zostava 

Kategória Senior:2. kolo: technická a voľná zostava  

Kategória Junior:1. kolo : povinná a voľná zostava 

Kategória Junior:2. kolo : voľná zostava 

 

Súťaž 4.:  Súťaž skupín - je jednokolová  

Kategória Seniori, Juniori: povinná a voľná zostava 

Súťaž 5.:  Súťaž dvojíc - je jednokolová 

Súťaž 6.:  Súťaž o najlepšieho voltižného koňa - vyhodnotí sa najlepší  voltižný kôň v 
kategórii jednotlivcov a v kategórii skupín. 

   

VI. UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK 
Akceptované budú iba prihlášky zaslané do 9.septembra 2007 na adresu: Boris Kodak,  
Krátka 7 , 934 01 Levice. Alebo NŽ Topoľčianky, š.p FAX :0421-37-6301611 
 

Všetky prihlášky musia byť písomné a musia obsahovať názov klubu, mená cvičencov, ich 
rok narodenia, kategóriu, mená lonžérov, mená koní, počet osob, pre ktoré treba zabezpečiť 
ubytovanie a stravu. 

 

VII. ŠPECIÁLNE PRAVIDLÁ 



 

Pretekári:   Súťaže jednotlivcov   -    jednotlivec Senior: 13 rokov a viac 

- jednotlivec Junior: 13  - 16 rokov  

- jednotlivec Dieťa: ≤ 13 rokov 

Súťaže skupín       -    skupina Seniori: vek neobmedzený 

- skupina Juniori:  ≤ 16 rokov 

Súťaž dvojíc      -    13 rokov a viac 

Poplatky :   

Ustajnenie /box/:      900,-  Sk na celý pretek + seno + podstieľka 

Ubytovanie:             300,-  Sk na osobu a noc /Hotel Zámok ** / 

     v prípade záujmu sauna  80,- sk na hodinu.  

Strava:                     50,- sk raňajky  

            120,- sk obed 

            100,- sk večera      

 

Ubytovanie stravu a ustajnenie poskytujeme len na objednávku. Objednávku je možné zrušiť 
najneskôr 48 hodín pred začatím pretekov, inak sme nútení čiastku vyúčtovať aj v prípade 
neúčasti.  

Hotel Zámok ** sa nachádza v blízkosti jazdiarne 3 minúty pešo. 

 

VIII. CENY 
Pre prvých piatich umiestnených v každej súťaži vecné ceny, pre všetkých stužky.  

 

IX. VETERINÁRNE PREDPISY 
Pred vyložením koňa je potrebné predložiť pas koňa  na rok 2007 potvrdené    regionálnym 
štátnym veterinárnym lekárom.  

 

X. REKLAMA 
Je povolená. 

 

XI. PROTESTY 
Protesty musia byť písomne odovzdané predsedovi zboru rozhodcov v predpísanom čase 
podľa  Všeobecných pravidiel SJF, článok 167. Súčasne musí byť zaplatený organizátorovi 
pretekov poplatok 200 ,- Sk. 

 

XII. ZODPOVEDNOSŤ 
Všetci účastníci sú osobne zodpovední za škody, ktoré spôsobia sami, ich zamestnanci   
alebo ich kone tretej strane. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za účastníkov 
pretekov.  

 



XIII. ZMENY 
Organizačný výbor si vyhradzuje právo časových zmien v programe . 

 

XIV. ČASOVÝ ROZVRH PRETEKOV  
21.09.2007 – piatok   

príchod účastníkov 

od 10:00 tréningy v hale na súťažnom kruhu 

 17:30 veterinárna prehliadka koní / v korektnom oblečení a bez bičíka / 

 19:00 schôdza vedúcich ekíp – zasadačka jazdeckého klubu 

22.09.2007 – sobota 

 09:00 priateľská súťaž detí 

 10:00 1. kolo povinné zostavy jednotlivci 

 12:00 1. kolo povinné zostavy skupiny 

 14:00 obed 

 15:30 1.kolo voľné zostavy jednotlivci 

 20:00 Slávnostný večer SVP pre rok 2007. Kultúrny dom Topoľčianky . Vstup na   

vyhodnotenie SVP,len v slávnostnom oblečení. 

23.09.2007 – nedeľa 

 10:00 finále povinné zostavy jednotlivci – junior 

  finále technické zostavy jednotlivci senior 

 12:00 obed 

 13:00 finále voľné zostavy   skupiny – junior – senior 

 14:30 finále voľné zostavy   jednotlivci – junior – senior 

 16:00 dvojice 

 17:30 Slávnostná dekorácia koní a jazdcov , vyhlásenie výsledkov M-SR 2007   

   

 
Rozpis je schváleny SVK 

 
 


