
Drezúrne preteky  

Majstrovstvá Bratislavskej oblasti 
     
Kód pretekov:  08518BD 
Miesto konania:           TJ Elán – Nový areál pri hoteli Kamila 
Dátum konania:  18. 5. 2008 
Usporiadateľ:  TJ Elán Čierna Voda, Chorvátsky Grob   
Riaditeľ pretekov: Ing. Soňa Švantnerová 
Tajomník pretekov: Ing. Jana Topinková 
Hlavný rozhodca: Dagmar Kočiová 
Členovia rozh. zb.: MVDr. Ivan Babík, Mgr. Božena Borgulová 
Veterinárna služba: MVDr. Stanislav Polakovič 
Obdĺžnik:   vonku: piesok 20 x 40 a 20 x 60 m  
Opracovisko:  hala: piesok 20 x 60 m 
Ustajnenie: Box: 750,- Sk 1 deň; 500,- Sk/deň v prípade 

ustajnenia 2 dní a viac 
Schôdza: 18. 5. 2008 o 8:00 hod. (prezentácia, technická 

porada na tribúne v novej hale)  
Začiatok pretekov: 9.30 hod   
 
SÚŤAŽE: 
SÚŤAŽ č. 1:   Úloha: úloha Z1 pre súťaže drezúrnych jazdcov  

MBO deti + otvorená súťaž - oddelené vyhodnotenie 
- ceny: stužky 
- štartovné = 200,- (len v otvorenej súťaži) 
- začiatok súťaže: 9.30 hod  

SÚŤAŽ č. 2:    Úloha: úloha L1 pre súťaže drezúrnych jazdcov 
                          MBO juniori + otvorená súťaž - oddelené vyhodnotenie 

- ceny: stužky 
- štartovné = 200,- (len v otvorenej súťaži) 
- začiatok súťaže: následne 

SÚŤAŽ č. 3:    Úloha: FEI Mladé kone - úvodná pre 5-ročné kone 
(2004)  
otvorená súťaž - oddelené vyhodnotenie 4-ročné a 5-6-ročné 
kone 
- ceny: stužky 
- štartovné = 200,- 
- začiatok súťaže: následne 

SÚŤAŽ č. 4:    Úloha: S1 (1995) 
otvorená súťaž 
- ceny: stužky 
- štartovné = 200,-  
- začiatok súťaže: následne 

SÚŤAŽ č. 5:   Úloha:  FEI ME mladí jazdci-úvodná (2004) 
MBO seniori + otvorená súťaž - oddelené vyhodnotenie 
- ceny: stužky 
- štartovné = 200,- (len v otvorenej súťaži) 
- začiatok súťaže: následne 

UPOZORNENIE: 
Súťaže č.1 a 2 sa jazdia na 20 x 40 m obdĺžniku a posudzujú sa podľa 



kritérií „Súťaží pre drezúrnych jazdcov“, ktoré sú vysvetlené na internetových 
stránkach www.sjf.sk v rubrike Pravidlá – Drezúra 
Súťaž č. 3 sa hodnotí podľa kritérií popísaných na druhej strane úlohy.  
- v každej súťaži sa dekoruje prvých 6 umiestnených 
- v majstrovských súťažiach sa neplatí štartovné 
- dekorácia nasleduje po každej súťaži 
- na národné úlohy si jazdec zabezpečí čitateľa, FEI úlohy sa jazdia spamäti 
- veterinára zabezpečí usporiadateľ za úhradu 
......................................................................................................................................................................... 
Veterinárne predpisy: každý zo štartujúcich koní musí mať preukázané 
veterinárne osvedčenie, inak nebude povolený štart! 
 
 
 
 
 
 
Prihlášky:  TJ ELÁN,  Soňa Tomčíková, Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob 

TEL: 0948 018 244, 0910/952 197, TEL/FAX: 02/459 43409, E-mail: 
tomcikova@azsk.sk  

Uzávierka prihlášok:    10. 5. 2008  
Informácie ohľadne ustajnenia: Soňa Tomčíková  

 
 
 
 
Soňa Tomčíková 
Andrea Haščičová 
Organizačný výbor 

Rozpis schválil dňa 21. 4. 2008 
 
 

 
Doc.RNDr. Ilja Vietor, PhD. 
 


