
SLOVENSKÝ VOLTIŽNÝ POHÁR 
 

 
MIESTO- SOUP Šala  
DÁTUM-12/04/2008 
 
 

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
Súťaže :      1. Súťaž jednotlivcov  mužov   - kategória Senior, Junior 

   2. Súťaž jednotlivcov  žien    - kategória Senior, Junior 

   3. Súťaž jednotlivcov chlapci, dievčatá - kategória Deti 

                     4. Súťaž skupín     - kategória Seniori, Juniori 

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

 

Dátum :   12/04/2008 

Miesto :       SOUP Šala  

Usporiadateľ : TJ Slávia SOUP Šala  

Organizačný výbor : Ladislav Majdlen,Jana Majdlenová,Ivana Pohlová,Eva Kováčiková 

Riaditeľ pretekov: Ladislav Majdlen 

 

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 
� Vedúci družstiev predložia pred vyložením koní platný veterinárny atest 
� 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,  

Členovia rozhodcovského zboru: Petra Masácová,Zuzana Masariková,Mária Takácsová 

       

       

       

Technický delegát: Pavla Juhászová    

Spracovanie výsledkov:    Ing. Radomil Mišurec 

Veterinár:  MVDr.Stredanský     



Kováč: bude zabezpečenýza úplatu 

Lekár: bude zabezpečený 

 

IV. TECHNICKÉ PODMIENKY 
Súťažná hala so štandardným podkladom (1 súťažný kruh, 1 prípravný kruh), pieskové 
opracovisko, hala krytá./ Nekryté jazdecké kolbisko (1 súťažný kruh, 1 prípravný kruh) 

Uviesť podľa možností vášho klubu 

V. TYPY SÚŤAŽÍ/štartovné 
Súťaž 1.a 2.: Súťaž jednotlivcov muži, ženy – súťaž je jednokolová  
štartovné-50,0 Sk  

Kategória Senior: povinná a voľná zostava 

Kategória Junior: povinná a voľná zostava 

Súťaž 3.:  Súťaž jednotlivcov chlapci, dievčatá – súťaž je jednokolová – cvičí sa iba 
povinná zostava 1*  

Štartovné: -50,0 Sk 

Súťaž 4.:  Súťaž skupín - je jednokolová  

Kategória Seniori, Juniori: povinná a voľná zostava 

Štartovné: 200,0 Sk 

Súťaž 5.:  Súťaž o najlepšieho voltižného koňa - vyhodnotí sa najlepší  voltižný kôň v 
kategórii jednotlivcov a v kategórii skupín. 

Štartovné: 50,0 Sk 

 

   

VI. UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK 
Akceptované budú iba prihlášky zaslané do 31/03/08, na adresu:Jana Majdlenová, 
Murgašova 22, 92701 Šala 

Fax : 

031 771 3496 

Email: majdlen1@stonline.sk 
 

Všetky prihlášky musia byť písomné a musia obsahovať názov klubu, mená cvičencov, ich 
rok narodenia, kategóriu, mená lonžérov, mená koní, záujem o ustajnenie. 

 

 

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 a štartovné:    

Ustajnenie /box/:   350 Sk/deň/kôň    

Ubytovanie:   Termál Horné Saliby    ( 300,0 Sk-  Sk na osobu a noc)   

Strava:    Formou bufetu                        

 

Ubytovanie 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. Vedúci ekíp musia na schôdzi predložiť 3x vyplnené rozhodcovské listiny, čím 
definitívne upresnia počty a mená koní, lonžérov a voltižérov. (rozhodcovské listiny platné 
pre tento rok nájdete na www.voltiz.sk v sekcii „Voltižné pravidlá v SR“) 

 

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

 

IX. VETERINÁRNE PREDPISY 
Pred vyložením koňa je potrebné predložiť veterinárne osvedčenie 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  
Dátum, deň –12/04/2008 

Vpísať časový rozvrh na základe prihlásených pretekárov, poradie i počet súťaží 
nie je predpísaný. Je to na výbere organizátora. 



Schôdza vedúcich ekíp : 37/04/2008, 8,30 hod 

Súťaž skupín Seniori, Juniori                                - 10,00 - povinná zostava  

Súťaž jednotlivcov Deti – kategórie Chlapci, Dievčatá- 11,00   – povinná zostava  

 

 Súťaž  jednotlivcov Juniori, Seniori – kategórie muži, ženy    -12,00 hod  - povinná 
zostava  

 Súťaž skupín Seniori, Juniori                                               -14,30 hod -volná z.
      

Súťaž jednotlivcov Juniori, Seniori – kategórie muži, ženy      -16,15 hod - voľná z.  

 

Vyhlásenie výsledkov a dekorácia                                         -18,00 hod 

 
 
Rozpis je schváleny SVK : 01/03/2008 

 
 


