
 
 

Medzinárodná jazdecká federácia FEI Lausanne 
Slovenská jazdecká federácia 

v spolupráci s Ministerstvom školstva SR 
JK TJ Slávia STU  Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLII. 
MERCEDES 

GRAND PRIX BRATISLAVA 
CSIO 4* -W 

 
 
 
 
 
 

ROZPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. - 29. júl 2007 
 
 



 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1. Číslo pretekov  S1_SVK001_07 
 
 

2. Typ pretekov (Čl. 103, 420.1, 445) 
 

Štatút:         CSIO 4* -W  
        Termín:         26. - 29. júl 2007 
         Miesto:         Športový areál JK TJ Slávia STU 
                         Bratislava, Slovenská republika 

 
3. Poriadateľ 

 
Slovenská jazdecká federácia 
v spolupráci s Ministerstvom školstva SR 
 
a 
 
JK TJ Slávia STU 
Májová ulica 21 
850 55  Bratislava 
Slovenská republika 

 
4. Organizačný výbor (OV) (Čl. 101.6) 

 
         Predseda:   Ing.Andrej Glatz 
         Tajomník:   Ingrid Janečková 
             Ing.Rasislav Noskovič 
 Sekretariát:               Prof.RNDr.Jozef Halgoš, DrSc. 
 Tlačové stredisko: Barbora Fašungová 

 
5. Riaditeľ pretekov: Ing.Andrej Glatz 

 
Adresa:                    JK TJ Slávia STU 
                                Májová 21 
     850 55  Bratislava 
    Slovenská republika 
 
Telefón:                   0421-2-4929 4961,00421-905-342 021 
Telefax:                   00421-2-6224 0880 
E-mail:                    ingrid.janeckova@daimlerchrysler.sk 
Web:   www.csio.sk 

 
 
 
 



 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
 
      Preteky budú prebiehať v súlade s: 
 

- Štatútom FEI, 21.vydanie, platným od mája 2006 
- Všeobecnými pravidlami FEI, 21. vydaním, platným od júna 2006 
- Veterinárnymi pravidlami FEI, 10. vydaním 2006 
- Pravidlami FEI pre skokové súťaže, 22.vydaním, platným od 1. januára 

2006 
- Pravidlami World CupTM pre skokové súťaže 
- všetkými nasledujúcimi úpravami a doplnkami pravidiel 
- Arbitrážny proces sa vedie v súlade so štatútom FEI a uvedenými 

pravidlami. Prípadné odvolanie proti rozhodnutiu oficiálnych orgánov FEI 
musí riešiť výlučne Arbitrážny súd pre šport (CAS) v Lausanne, 
Švajčiarsko. 

- Je zodpovednosťou národných federácií zabezpečiť, aby účastníci mali 
požadovaný vek. 

 
 
OFICIÁLNI ČINOVNÍCI 
 

Rozhodcovský zbor (Čl. 148, 153, 259.1) 
       
Hlavný rozhodca:     RNDr.Robert Fekár  
Zahraničný rozhodca:          Wilfried Herkommer   /GER/ 
 
Členovia:                      Ing.Igor Fekár 
      Ing.Peter Herchel 
                                    MVDr.Miloš Kravec 
                                    Jiří Kuška                  /CZE/ 
 
Odvolací rozhodcovský zbor (Čl. 154, 164, 259.3) 
       
Predseda:                    JUDr.Alexander Vietor 
 
Členovia:                      Ing.Pavol Machovič 
                                    MVDr.Štefan Karahuta 
 
Technický delegát SJF:        Štefan Illeš 
       
Staviteľ parkúrov: (Čl.155, 259.5.1) 
       
                            Krzysztof Koziarowski      /POL/ 
 
 
Veterinárna komisia (Čl. 158, 259.4.1, 1003, 1008) 

 
  Predseda:                   MVDr.Zdeněk Žert           /CZE/ 
       Zahraničný delegát:    MVDr.Balázs Burucs         /HUN/ 
   Člen:                        MVDr.Michal Hollý 
 



 
       Hlavný komisár: (Čl. 144, 244.5, 259.6 a Príručka pre komisárov) 
 
                                      Rudolf Kalman 
 
       Asistenti:                     Ivan Uhrovčík 
                                      Ing.Jozefína Mocková 
       Ing.Ivana Dedinská 
 
 

I. TECHNICKÉ PODMIENKY (Čl. 201, 202) 
 

1. Miesto konania 
 

Preteky CSIO 4* -W sa konajú na otvorenom kolbisku. 
 

2. Kolbisko 
 

Plocha kolbiska je trávnatá, nepravidelného tvaru cca 70 x 110m. 
 

3. Opracovisko 
 

Plocha opracoviska je piesčitá s rozmermi 30 x 70m. 
 

4. Pozvanie (Čl. 120, 250, 251.1) 
 
 

Počet zahraničných družstiev:     14 
Pozvané štáty: 
 
AUT,BRA,CRO,CZE,DEN,GER,GRE,HUN,IRL,ITA,NOR,POL,SLO,SUI    

        
 Počet členov družstva:                4 

        Počet koní v družstve:              10 (8 + 2) 
        Počet domácich jazdcov:            18 
        Počet koní na jazdca:                 2 (3) 
 

 
2 pridané kone v každom družstve sa môžu zúčastniť súťaže mohutnosti 
(súťaž č. 6). Pokiaľ sa tak nestane, tieto kône nemôžu štartovať 
v súťažiach č. 7 a 8. 

 
 Každý kôň môže štartovať denne maximálne v jednej súťaži.   

       
 10 najlepších jazdcov rebríčka FEI World Cup™ Stredoeurópskej subligy sa 
 môže zúčastniť pretekov. 

 
 Pretekári sú pozvaní organizačným výborom prostredníctvom ich 
 národných federácií. Povolený je jeden ošetrovateľ na každého jazdca. 

 



 
II. PRIHLÁŠKY (Čl. 121, 151) 

 
         Predbežné prihlášky:    20. Máj 2007 
         Menovité prihlášky:     20. Jún 2007 
         Definitívne prihlášky:     15. Júl  2007 
  Posledný deň na zmeny (Čl. 251.4):  22. Júl 2007 
 
         Zápisné za koňa:                    400  EUR 
         Poplatok MCP:                              10  EUR 
   

 Neúčasť na pretekoch po zaslaní definitívnych prihlášok oprávňuje OV 
 požadovať náhradu finančných strát, ktoré mu boli spôsobené (napr. 
 ustajnenie a ubytovanie).  
 

   Prihlášky musia obsahovať nasledujúce údaje: 
 
 Meno koňa, dátum narodenia, chovné plemeno, iniciály chovu, krajina 
 narodenia, číslo pasu, farba, pohlavie, meno majiteľa (majiteľov)  
 
 
5.  Zaopatrenie účastníkov (Čl. 132, 133) 
 
 

A. Pretekári a vedúci družstiev 
 

 budú ubytovaní (ubytovanie a raňajky) v hoteloch na náklady organi-
 začného výboru v dňoch 25. - 30. júla 2007. Pretekárom bude 
 poskytnutá finančná suma  ako protihodnota za stravu v dňoch 
 25. -  29. júla 2007, vo výške 400 SKK na jazdca a deň. 

 
B. Ošetrovatelia 

 
 Ošetrovateľom bude na náklady organizačného výboru poskytnuté  
 ubytovanie v dňoch 25. - 30. júla 2007 a finančná suma ako 
 protihodnota  za  stravu v dňoch 25.- 29. júla 2007, vo výške 400 
 SKK na ošetrovateľa a deň. Požiadavky na ubytovanie pre 
 ošetrovateľov je potrebné uplatniť v prihláške. Hygienické zariadenia 
 a sprchy pre ošetrovateľov budú zabezpečené v dostatočnom 
 množstve. 

 
C. Kone 

 
 budú ustajnené na náklady organizačného výboru v dňoch 25. - 30. 
 júla 2007. Pre kone účastníkov bude na náklady OV poskytnuté 
 krmivo a stelivo.  

 
 Ustajnenie je zabezpečené v boxoch 3 x 3 m a 3 x 4 m. 

 
D. Príjazd 

 
 Čas a dátum príjazdu jazdcov a koní a ich spôsob dopravy musí byť 
 oznámený organizačnému výboru vopred, v záujme uľahčenia 
 prijatia. 



 
E. Miestna preprava 
 
 z hotela do jazdeckého areálu bude organizovaná organizačným 
 výborom. 

 
F. Reklama  na jazdcoch a koňoch (Čl. 136.1-2) 

 
 Pretekári sú oprávnení používať emblém osobného sponzora na 
 dečke pod sedlom v súlade s článkom 136.1-2. Hlavný komisár je 
 zodpovedný za dodržiavanie pravidiel FEI v súvislosti s článkom 136 
 Všeobecných pravidiel u pretekárov aj u koní.  

 
 

6.  Rôzne 
 
 

A. Celkové vyhodnotenie na konci pretekov 
 

 Najúspešnejší domáci jazdec bude odmenený čestnou cenou. 
 

B. Podmienky vyhodnotenia (Čl. 128, 129, 130) 
 

 najlepšieho domáceho jazdca budú zverejnené v oficiálnom 
 programe pretekov. 

 
C. Dekorácia jazdcov 

 
 6 najlepších jazdcov v každej súťaži sa zúčastní dekorácie. Majiteľ 
 víťazného koňa v súťaži Grand Prix sa môže zúčastniť dekorácie na 
 parkúre. 

 
D. Dane z peňažných výhier 

 
 Dane vo výške 19% budú odpočítané z peňažných výhier podľa 
 platných predpisov, pokiaľ ich celková výška presiahne 5000 SKK 
 (cca 140 EUR). 
 
E. Poistenie 

 
 Všetci majitelia koní a pretekári sú osobne zodpovední za škody, 
 spôsobené nimi, ich zamestnancami, agentami alebo ich koňmi 
 tretím osobám. Účastníkom sa dôrazne odporučuje uzavrieť 
 poistenie na plné krytie prípadných škôd spojených s ich účasťou na 
 pretekoch.  
 
F. Výrobca bezpečnostných hákov  Top Jump 

                          Moosmuehle 14 
                        853 76  Massenhausen 
                          SRN 



 
G. Protesty/Sťažnosti (Čl. 167 - 171) 

 
           Všetky prípadné protesty a sťažnosti musia byť podané písomne 

 spolu s vkladom 150 CHF alebo ekvivalentom. 
 

H. Organizácia pretekov (Čl. 114 - 115) 
          

 Organizačný výbor má právo vo výnimočných prípadoch, so 
 súhlasom vedúcich družstiev a rozhodcovského zboru, upraviť rozpis 
 za účelom ujasnenia všetkých problémov a  nepresností. Každá 
 zmena bude čo najskôr oznámená všetkým účastníkom a 
 prostredníctvom zahraničného rozhodcu oddeleniu skokového 
 jazdenia FEI. 

 
 
I. Vstup do areálu pretekov (Čl. 133, 1005) 

 
 Vstup do areálu pretekov majú oficiálni činovníci, vedúci družstiev, 
 tréneri,  jazdci, ošetrovatelia a dvaja majitelia na koňa. 
 
J. Tréning počas súťaže 

 
 Jazdci, ktorí majú v úmysle trénovať kone počas súťaže na čas, 
 musia to oznámiť pred začiatkom súťaže organizačnému výboru a 
 budú zaradení na začiatok štartovnej listiny. 
 
K. Prihlášky do súťaží a výsledkové listiny 

 
 musia obsahovať meno, vek, pohlavie a plemeno koňa, štát, kde bol 
 odchovaný, ako aj meno majiteľa.  
 
L. Nezrovnalosti 

 
 V prípade nezrovnalostí medzi slovenskou a anglickou verziou 
 rozpisu je rozhodujúca anglická verzia. 
 
M. Rozdelenie cien (Čl. 130) 

 
 Peňažnú cenu dostane vždy 1/4 (minimálne 5) jazdcov, štartujúcich v 
 súťaži. Rozdelenie peňažných  cien do jednotlivých súťaží bude 
 vykonané po uzatvorení prihlášok a bude zverejnené na príslušnej  
 štartovnej  listine. Pokiaľ sa jazdec bez predchádzajúceho 
 ospravedlnenia nedostaví na dekorovanie, stráca nárok na cenu. 
 Ceny budú vyplatené v EUR po skončení poslednej súťaže.  
 
N. Prezentácia účastníkov 

 
 Prezentáciu účastníkov vykonajú vedúci družstiev 25. júla 2007 
 do 18.00 hod. 



 
O. Technická porada 

 
 Technická porada oficiálnych činovníkov a vedúcich družstiev sa 
 uskutoční 25. júla 2007 o 19.00 hod. 
 
P. Prihlášky na nasledujúci deň 

 
 Prihlášky do súťaží nasledujúceho dňa je nutné odovzdať na 
 požadovanom formulári najneskôr 30 minút po skončení poslednej 
 súťaže. 
 

 
 
III. VETERINÁRNE PODMIENKY (Čl. 280, 1004.2, 1005, 1011) 
 

1. Veterinárna prehliadka koní 
 

Dátum:  25. júla 2007 o 16:00.  
  (Opakovaná prehliadka 26. júla 2007 o 10:00) 

 
2. Veterinárny lekár:    
       
      MVDr. Eva Cykritová                                   

       Kasárenská 7 
                                      931 01  Šamorín 
                                               Slovenská republika 
 

3. Colné formality 
 
Organizačný výbor doporučuje použiť ako colný doklad výlučne ATA 
karnet. 

 
4. Schválené laboratórium (Čl. 1021) 

          
Meno:    Laboratoire des Courses Hippiques (LCH) 
Adresa:    15, Rue de Paradis 
           913 70  Verrieres le Buisson 
     Francúzsko 
 
Tel:     0033-1-6975 2830 
Fax:     0033-1-6975 2829 

 
5. Lekár / Zdravotná služba 

 
Počas celých pretekov usporiadateľ zabezpečuje nevyhnutnú bezplatnú 
lekársku a veterinárnu službu. 

 
6. Podkováč 

 
Počas celých pretekov usporiadateľ zabezpečuje nevyhnutnú bezplatnú 
podkováčsku službu. 



 
Veterinárne predpisy A (Veterinárne pravidlá, 10. vydanie, 1. január 2006) 

 
Veterinárna prehliadka a kontrola pasov koní 
 
sa uskutoční v súlade s Veterinárnymi pravidlami, čl. 1011 , 10. vydanie, 
platnými od 1. januára 2006 a Skokovými pravidlami.  
 
Všeobecné pravidlá, 21. vydanie, platné od 1. januára 2005: 
 
Čl. 139.1: 
 
Každý kôň, ktorý sa zúčastní pretekov CSN alebo CIM (príloha D) v 
zahraničí (Všeobecné pravidlá 141.2) a každý kôň prihlásený na ostatné 
preteky CI, CIO, Majstrovstvá, Regionálne, alebo Olympijské hry, či už 
doma, alebo v zahraničí (Všeobecné pravidlá 141.2), musí  mať oficiálny  
pas FEI, alebo národný pas schválený FEI s priloženou kartou FEI a 
registračným číslom FEI, ako prostriedok k overeniu totožnosti a majiteľa.  
 
Čl. 139.2: 
 
Kone, ktoré sa zúčastnia pretekov CSN a CIM (príloha D) vo vlastnej 
krajine nemusia mať pas uvedený v paragrafe 139.1, ale musia byť 
dôkladne registrované a identifikovateľné. Aj keď v hosťujúcej a 
domovskej krajine nie je povinnosť očkovať proti konskej chrípke, všetky 
kone musia mať platné potvrdenie o zaočkovaní. 
 
Očkovanie proti konskej chripke (Veterinárne pravidlá príloha VII) 
 
Všetky kone a pony, ktorým  bol  vydaný pas  FEI, alebo  národný  pas 
schválený FEI, musia mať vo veterinárnej časti potvrdenie veterinárneho  
lekára, že kôň dostal dve základné injekcie proti  konskej chripke a to 
v období 1 až 3 mesiace po sebe. Ďalej je potrebné potvrdiť preočkovanie 
koňa  po druhej injekcii základného očkovania v každých nasledujúcich 6 
mesiacoch. Posledné preočkovanie musí byť minimálne 7 dní pred 
otvorením súťaže, alebo pred ustajnením koňa v areáli pretekov. 
 
Uvedené požiadavky sú minimálne pre očkovanie proti chrípke. Prvé aj 
druhé očkovanie by malo byť aplikované v súlade s odporúčaním výrobcu 
vakcíny a pravidlami FEI.  
 
Odber vzoriek na zakázané látky (Veterinárne pravidlá V a VI, príloha IV)        
 
Odber vzoriek na zistenie zakázaných látok je povinný na  CSI /3*/4*/5*, 
CIO, Kvalifikácii a Finále Svetového pohára, Majstrovstvách a Hrách. 
Doporučuje sa aj pre ostatné preteky CI. Počet odberov je daný 
rozhodnutím Testovacieho veterinára/Veterinárneho delegáta, avšak 
odporučené sú minimálne 3 odbery (Veterinárne pravidlá, Čl. 1016). 



 
Liečebný kontrolný program (MCP) (Len skupina I a II) 
 
Organizačné výbory FEI podujatí v rámci skupín I a II sú oprávnení na 
pretekoch požadovať od súťažiacich ekvivalent 12.50 CHF za koňa, ako 
náhradu poplatkov za MCP program. 

 
 
Veterinárne predpisy (B) 
 

Zdravotné požiadavky pre dovoz koní 
 

Podmienky  pre dovoz koní  na Slovensko budú oznámené účastníkom po 
obdržaní predbežných prihlášok. Slovenská jazdecká federácia bude 
informovať slovenské veterinárne a colné úrady najmenej štyri týždne pred 
pretekmi o pohybe koní na hraničných prechodoch a území Sloven-         
skej republiky v súvislosti s organizáciou pretekov (Veterinárne pravidlá, 
Čl. 1004.2). 
 

  MCP Centrálne laboratórium 
 
Podľa MCP kontrolného programu v skupinách I a II (Čl. 1016 
Veterinárnych pravidiel), všetky vzorky vzorky budú analyzované v 
Laboratoire des Courses Hippiques (LCH), 15, rue de Paradis, F-91370 
Verrières le Buisson.  MCP laboratórium bude prehodnotené v júni 2009.  
Ďaľšie informácie sú uvedené v Spravodaji FEI. Pre preteky, ktoré nie sú 
uvedené v čl. 1016 Veterinárnych pravidiel, alebo pre preteky mimo  skupín 
I a II, môžu byť vzorky analyzované v inom laboratóriu, uvedenom na 
zozname FEI (Čl. 1021 vet. pravidiel)  
 
 

 



 
 
 

FEI ZÁSADY ZAOBCHÁDZANIA S KO ŇOM 
 
 

Medzinárodná jazdecká federácia (FEI) očakáva od všetkých, aktívnych 
v medzinárodnom jazdeckom športe, vernosť zásadam zaobchádzania 
s koňom, vydaným FEI ako aj rešpektovanie prvoradej a neustálej starostlivosti 
o koňa, ktorá nesmie byť nikdy podriadená súťažným alebo komerčným 
vplyvom. 
 
1. Vo všetkých stupňoch prípravy a tréningu koní musia byť dobré životné 
 podmienky pre koňa nad všetkými ďaľšími požiadavkami, zahŕňajúc  dobré 
 menežovanie koní, tréningové metódy, podkúvanie a prepravu. 
 
2. Kone a jazdci musia byť zdraví a primerane pripravení skôr, než im je 
 dovolené súťažiť. Sem patrí aj podávanie liekov, chirurgické zákroky, 
 ohrozujúce dobrý stav koní alebo ich bezpečnosť, zákroky na žrebných 
 kobylách, ako aj zneužitie rôznych pomôcok. 
 
3. Preteky nesmú zhoršovať požadované životné podmienky koní a preto je 
 potrebné venovať zvýšenú pozornosť kolbiskám, ich povrchom, 
 poveternostným podmienkam, ustajneniu, bezpečnosti a dobrému stavu 
 koní počas transportu po pretekoch. 
 
4. Je potrebné vynaložiť všemožné úsilie na zabezpečenie potrebnej opatery 
 koní po súťaži, ako aj humánneho zaobchádzania s nimi po ukončení ich 
 pretekárskej kariéry. To zahŕňa primeranú veterinárnu starostlivosť, 
 ošetrenie zranení v súťažiach, eutanáziu a odchod z ak-tívnej činnosti. 
 
5. FEI vyzýva všetkých zainteresovaných v športe, a by dosahovali 
 najvyššiu možnú úrove ň vzdelávania v oblasti ich odborných 
 činností. 
 



 
 
IV. SÚŤAŽE 
 
 

Celková suma výhier:           45000 EUR 
  
 
 Súťaž č. 1  Dvojfázové skákanie           3000 EUR 
 
 Súťaž č. 2  Skok jednotlivcov           4000 EUR 
 
 Súťaž č. 3   FEI Pohár národov 4* Slovenskej republiky  11000 EUR 
 
 Súťaž č. 4   Skok jednotlivcov               3000 EUR 
  
 Súťaž č. 5   Súťaž so stupňovanou náročnosťou         3000 EUR 
 
 Súťaž č. 6   Mohutnosť                6000 EUR 
 
 Súťaž č. 7   Little Prix Bratislava               5000 EUR 
 
 Súťaž č. 8   Mercedes Grand Prix Bratislava    10000 EUR 
    FEI World CupTM kvalifikácia 
 
 

Štvrtok 26. júla 2007 
 
 
1. Dvojfázové skákanie 
 
 Skokové pravidlá FEI čl. 274.5.3, Stupnica A 
 Prvá fáza 8-9 prekážok  do 135 cm vysokých a 160 cm širokých, druhá  
 fáza 4-6 prekážok do 145 cm vysokých a 170 cm širokých  
 Rýchlosť 350 m/min. 
 Počet koní na jazdca: 2 
 
 Peňažné ceny celkom:      3000 EUR 
      (1000-600-400-300-200 + 500) 
 
2. Skok jednotlivcov 
          
 Skokové pravidlá FEI čl. 238.2.1 bez rozoskakovania, Stupnica A na čas 
 11-13 prekážok do 140 cm vysokých a 170 cm širokých 
 Rýchlosť 350 m/min. 
 Počet koní na jazdca: 2 
 
 Peňažné ceny celkom:      4000 EUR 
      (1300-800-650-400-300 + 550) 

 



  
 Piatok 27. júla 2007  

 
 
3. Pohár národov 4* Slovenskej republiky 
 
 Skokové pravidlá FEI čl. 264 
 Oficiálna medzinárodná skoková súťaž štvorčlenných družstiev. 
 
 Do druhého kola postupuje maximálne 8 družstiev, zložených z 3 jazdcov. 
 Ak majú družstvá na poslednom postupovom mieste rovnaký počet 
 trestných bodov, o postupe jedného z nich rozhodne súčet časov 3 
 najlepších jazdcov v prvom kole. Pokiaľ sa domáce družstvo nekvalifikuje 
 do druhého kola, má možnosť štartovať v druhom kole, ak nie je jeho 
 výsledok horší o viac ako 8 trestných bodov, od družstva na poslednom 
 postupovom mieste. Štartovné poradie v druhom kole bude podľa súčtu 
 trestných bodov 3 najlepších jazdcov v prvom kole, od najhoršieho 
 družstva k najlepšiemu. V prípade rovnosti trestných bodov bude zacho-
 vané štartovné poradie z prvého kola. Štartovné poradie v 1. kole bude 
 vylosované. V prípade rovnakého počtu trestných bodov na prvom mieste 
 po 2. kole, sa uskutoční rozoskakovanie jedného jazdca z každého 
 družstva na čas. 
 
 Peňažné ceny celkom:  11000 EUR 
              (3200-2200-1600-1200-1000-800-600-400) 
 
4. Skok jednotlivcov 
 
 Skokové pravidlá FEI čl. 238.2.1 bez rozoskakovania, Stupnica A na čas 
 11-13 prekážok do 135 cm vysokých a 160 cm širokých 
 Rýchlosť 375 m/min. 
 Počet koní na jazdca: 2 
 
 Peňažné ceny celkom:      3000 EUR 
      (1000-600-400-300-200 + 500) 
 
 
Sobota 28. júla 2007 
 
 
5. Súťaž so stupňovanou náročnosťou 
 
 Skokové pravidlá FEI čl. 269 na čas, 269.5 
 10 prekážok do 140 cm vysokých a 170 cm širokých, so žolíkom 
 Rýchlosť: 375 m/min. 
 Počet koní na jazdca: 2 
 
 Peňažné ceny celkom:      3000 EUR 
      (1000-600-400-300-200 + 500) 



 
6. Mohutnosť 
      
 Skokové pravidlá FEI, čl. 262.1-2, Stupnica A 
 Počet koní na jazdca: 1 
 
 Peňažné ceny celkom:      6000 EUR 
                       (2000-1400-1000-600-400 + 600) 
 

Špeciálna cena pre víťaza – auto Smart v prípade preskočenia 220 cm. 
V prípade viacerých víťazov sa o auto vykoná losovanie.  
 

 
Nedeľa 29. júla 2007 

 
 

7. Little Prix Bratislava 
 

Skokové pravidlá FEI čl. 238.2.2, Stupnica A s rozoskakovaním 
10-12 prekážok do 140 cm vysokých a 170 cm širokých 
Rýchlosť: 375 m/min 
Počet koní na jazdca: 2 
 
Peňažné ceny celkom:      5000 EUR 
                      (1600-1200-800-500-300 + 600) 

 
 

8. Mercedes Grand Prix Bratislava, , FEI World CupTM kvalifikácia  
 

 Skokové pravidlá FEI čl. 238.2.2, a pravidlá FEI pre Svetový pohár, 
 Stupnica A  
 
 Počet koní na jazdca: 1 
 
 Štartovné poradie v súťaži bude vylosované.  
 
 Peňažné ceny celkom:      10000 EUR 
                       (3200-2400-1600-1000-600 + 1200) 
 
 Počet prekážok       12 
 Min./max. výška      1.30/1.50m 
 Minimálne 2 kolmé prekážky s výškou  1.50m 
 Minimálne 6 ďaľších prekážok s výškou  1.45m 
 Minimálne 2 šírkové prekážky s minimálnou 
 výškou/šírkou       1.45m/1.60m 
 Maximálna šírka      1.90m 
 Maximálna šírka trojbradlia    2.10m 
 Min./max. dĺžka dráhy     500/700m 
 Rýchlosť        375m/min 
 



 
 
  Do Grand Prix sa kvalifikuje 50 najlepších jazdcov podľa bodov v tabuľke, 
  získaných so svojim najlepším koňom 
 
 

Trestné body: 0 - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 
Súťaž č. Body 

1 9 7 5 3 2 1 
2 11 9 7 5 4 3 

3 / 1. kolo 14 12 10 8 7 6 
3 / 2. kolo 14 12 10 8 7 6 

4 10 8 6 4 3 2 
 
 
 
 V prípade rovnosti získaných bodov rozhoduje výsledok (body a čas)
 v súťaži č. 2 
 

 
 
 
 

Rozpis bol schválený FEI v Lausanne 6. februára 2007. 
 
 
 
 
 

 
 
Capt. John P. Roche 

                                            FEI Jumping Department Director 
         FEI World CupTM Jumping Director 
 
 

 


