
ROZPIS

DREZÚRNY POHÁR NŽ TOPOĽČIANKY 1. KOLO (I. SÉRIA)

Dátum konania:       18.4.2009 (SOBOTA)                Miesto: Topoľčianky
Kontaktná adresa:  JK NŽ Topoľčianky                               Telefón: 037/630 1613-15
                                 Parková 13                                         Fax: 037/630 1611
                                 951 93    Topoľčianky                                   0907/77 10 84
 Kód pretekov:         09418ZD                                              e-mail: sport@nztopolcianky.sk

Riaditeľ: Ing. Michal Horný, PhD.               Hl. rozhodca: Dagmar Kočiová (SVK)
Tajomník:  Ing. Juraj Kovalčík                         
Lek. služba: MUDr. Mária Ostatníková                                  
Vet. služba:  MVDr. Dušan Solár                        Podkováč: Krpala Miroslav
Rozhodcovský zbor: Nadežda Ivaničová (SVK)
                                     Eva Nesňalová (CZE)
                                    Věra Vojáčková (CZE)

Účasť: otvorená                                                Uzávierka prihlášok: 15.4.2009 (streda)
Kolbisko (povrch/rozmer): piesok       Opracovisko: (povrch/rozmer): piesok
20 x 60 m pre všetky súťaže                               30 x 70 m, jazdiareň 

Prezentácia účastníkov: 
Prezentácia účastníkov – sobota (18.4.2009) do 9,00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súťaže: 18. 04. 2009 –  SOBOTA – 9:30 hod., ostatné súťaže následne 
po dekorácii

súťaž č. 1 FEI úloha pre 4-ročné kone (2009)
Vyhodnotenie: otvorená súťaž
Výsledky zo súťaže sa rátajú do DP pre kategóriu: 4 – ročné kone (obtiažnosť st.1)

súťaž č. 2      FEI ME detí - úvodná úloha (2009) 
Vyhodnotenie: otvorená súťaž
Výsledky zo súťaže sa rátajú do DP pre kategóriu: 4 – ročné kone (obtiažnosť st.2)

                                                                                  5-6 – ročné kone (obtiažnosť st.1)

súťaž č. 3 FEI ME detí – súťaž družstiev (2009)
Vyhodnotenie: otvorená súťaž
Výsledky zo súťaže sa rátajú do DP pre kategóriu: 5-6 – ročné kone (obtiažnosť st.2)
                                                                                 7-8 – ročné kone (obtiažnosť st.1)

súťaž č. 4 SJF Drezúrna úloha S1 (1995)
Vyhodnotenie: otvorená súťaž
Výsledky zo súťaže sa rátajú do DP pre kategóriu: 7-8 – ročné kone (obtiažnosť st.2)
                                                                                        9 – ročné a staršie kone (obtiažnosť st.1)

súťaž č. 5 FEI ME mladých jazdcov – úvodná úloha (2009)
Vyhodnotenie: otvorená súťaž
Výsledky zo súťaže sa rátajú do DP pre kategóriu: 9 – ročné a staršie kone (obtiažnosť st.2)
       



Poplatky: 20 €  štartovné + ustajnenie na jeden deň a jedného koňa (platí aj pre kone 
štartujúce v otvorených súťažiach)
Stravovanie: formou bufetu

FEI úlohy sa jazdia spamäti
Ceny: Poháre, stužky
Dekorovaných bude prvých päť umiestnených. Dekorácie prebehnú hneď po súťaži.

PODMIENKY:

      Drezúrneho pohára sa môžu zúčastniť slovenskí jazdci a kone, bez rozdielu plemennej 

príslušnosti. Počas športovej sezóny je vypísaných 5 kôl série a finále. Všetky súťaže 

započítavajúce sa do drezúrneho pohára sa budú jazdiť v Topoľčiankach.

Kôň a jazdec musia byť registrovaní na SJF s platnou jazdeckou a športovou licenciou 

pre príslušný rok. Počet koní na jazdca v danej vekovej kategórii koní nie je obmedzený. 

Tak isto jeden jazdec sa môže zúčastniť pohára vo viacerých kategóriách. Kôň môže 

štartovať aj mimo svojej vekovej kategórie v rámci otvorenej súťaže. 

Ako 4-ročné sa môžu zúčastniť kone narodené v r. 2005, 5-ročné narodené v roku 2004 

atď. V otvorených súťažiach môžu štartovať aj zahraniční jazdci a kone registrovaní 

v príslušnej Národnej jazdeckej federácii. Dekorovaných bude prvých päť umiestnených 

dvojíc.

     Štartovné je do všetkých kategórií jednotné: 20,- €, vrátane ustajnenia, slamy a sena na 

1 deň a koňa. Ustajnenie je možné si vopred objednať aj na predchádzajúci deň za 

poplatok 20 €. 

Prihlášky zasielajte na adresu: sport@nztopolcianky.sk.

Rozpis schválený SJF dňa: v mene drezúrnej komisie SJF 16. 3. 2009

Doc. Ilja Vietor


