
Majstrovstvá Slovenska detí 2007  
 
 

Kód pretekov:  07B11MD 
  
Dátum konania: 11.11.2007                        Miesto: Nová hala Čierna Voda 
Kontaktná adresa:                                      Telefón: 02 45943409  
       TJ Elán Čierna Voda                            Fax:  02 45943631  
        Pezinská 901                                       mob.   0903 722 330     
        90025 Chorvátsky Grob                     e-mail: elan@furioso.sk  
  
Riaditeľ:  MVDr. Stanislav Polakovič       Hl. rozhodca:  Artur Hubner 
Tajomník:  Soňa Tomčíková                         Lek. služba: MUDr. Václav Kurej                                 
Vet. služba: MVDr. Stanislav Polakovič      Podkováč:    zabezpečí usporiadateľ 
Rozhodcovský zbor: 

Božena Borgulová 
 Petra Choc 
 
Uzávierka prihlášok:  1.11.2007 
Kolbisko: jazdecká hala 20 x 60 m pre všetky súťaže 
Opracovisko: (povrch/rozmer): jazdecká hala  
                            
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
súťaž č. 1 FEI úloha pre 4-ročné kone (2005) 

Súťaž je otvorená pre kone od 4 - 6 rokov veku, t.j. ročníky 2001 až 2003. 
Súťaž sa započítava do celoročného seriálu súťaží KMK. 
Štartovné: 300.- SK 
Ceny: Stužky 

 
súťaž č. 2      FEI ME detí - úvodná úloha (2003)  

Prvé kolo M-SR detí (do 14 rokov vrátane, t.j. rok narodenia 1993 
a mladšie)+ otvorená. 
Úloha sa jazdí na uzdečke. 
Štartovné:   v otvorenej súťaži 300.- SK     
Ceny:    stužky 

 
súťaž č. 3 FEI úloha ME detí - súťaž družstiev (2003) 
  Druhé kolo M-SR detí + otvorená. 

Úloha sa jazdí na uzdečke.  
Štartovné:       v otvorenej súťaži 300.- 
Ceny:    stužky 
 

Začiatok súťaže č.1 o 10.00 hod., ostatné súťaže následne. 
Začiatok schôdze o 9.00  hod. 
Každý účastník si zabezpečí čitateľa úlohy, okrem súťažiacich v majstrovských súťažiach detí, 
ktoré sa jazdia spamäti. 
Do majstrovských súťaží sa neplatí štartovné. 
Diplomy a medaile majstrovi SR a umiestneným na prvých troch miestach v kategórii detí udelí 
SJF. 
Pre majstrovské súťaže detí platí pravidlo, že titul majstra SR bude udelený len, ak sa súťaže 
zúčastní najmenej 5 dvojíc reprezentujúcich tri oddiely zo SR. Pri rovnakom počte bodov 
z dvoch súťaží o titule rozhoduje lepší výsledok v druhej súťaži, ktorá je na vyššom stupni 
obtiažnosti (súťaž č.5).  
 
Všetky dekorácie prebehnú ihneď po skončení jednotlivých súťaží. 
 
Ustajnenie: na základe písomnej objednávky (box: 600,- Sk na deň vrátane steliva). 
 



 
Rozpis schválený SJF dňa: 
15. 10. 2007 
V mene drezúrnej komisie: Doc. Ilja Vietor 


