
 
ROZPIS 

 
Finále Kritéria mladých koní 2009 

 
 
 
1.  Základné údaje     09910MS  
 

1.1   Usporiadate ľ: Areál Zdravia Rozálka  
      Suvorovova 9 
        90201 Pezinok 
1.2   Dátum konania: 10.9.  - 11.9.2009 
1.3   Miesto:   Areál Zdravia Rozálka Pezinok 
1.4   Kolbisko:   Pieskové, 110x60m 
     Opracovisko:  Pieskové, 80x50m 
 
Riadite ľ:   Mgr.Marek Vítek  
Tajomník:   Iveta Koišová-Poláková 
 
Hlavný rozhodca:  Rudolf Kalman 
Rozhodcovia:   Peter Bari či č, Ivana Bábyová 
Štýloví komisári:  Ur čí Skoková komisia SJF 
  
Technický delegát:  Rudolf Kalman 
Autor parkúrov:   Štefan Illeš 
 
Lekárska služba:  Doc.MUDr.Pavol Ku čera,PhD. 
Veter. služba:  MVDr.Stanislav Polakovi č 
Podková č:    
 
Uzávierka prihlášok: 5.9.2009 
Prezentácia:   10.9.2009 od 10.00 do 11.00 
 
Prihlášky posiela ť   
na adresu:   rozalka@rozalka.sk  
 
 
Ubytovanie:  Individuálne 
 
Ustajnenie:  Na písomnú objednávku do 1.9.2009, Box 29 

EUR na de ň. Kone štartujúce aj na pre-
tekoch Malokarpatský strapec majú ustaj-
nenie na 4 dni v cene za 3 dni. 

 Ustajnenie je potrebné uhradi ť do 1.9. 
2009 na ú čet 01802781/0900. 

Účasť:     Kvalifikované kone (Prvých 15 v každej  
      kategórii, zverejnených na www.sjf.sk.) 
 

   Max.  počet koní na    
   jazdca:   3 v každej kategórii 
 
 



 
 
 
 
 
2. Technické údaje 
 
 
   2.1 Predpis:  PJŠ 
 
   2.2 Súťaže  
 
 

1.  Finále KMK 2009 - 4 ro čné kone 
 

Dvojkolová sú ťaž na štýl ko ňa pozostávajúca z parkúrov 
do 110 cm. Štýl sa hodnotí pod ľa PJŠ. Čl. 262.6). 
Poradie je ur čené sú čtom bodových ohodnotení z oboch 
kôl. V prípade rovnosti tohto sú čtu, o poradí rozhodne 
čas druhého kola. 
 
Štartovné: 15 EUR  
Finan čné dotácie: 700 EUR (260-180-120-80-60)  

  
2.  Finále KMK 2009 - 5 ro čné kone 

 
Dvojkolová sú ťaž na štýl ko ňa pozostávajúca z parkúrov 
do 120 cm a následného rozoskakovania o ví ťaza, piatich 
najlepších dvojíc, na nezvýšených prekážkach, pod ľa 
stupnice A. Štýl sa hodnotí pod ľa PJŠ. Čl. 262.6).  
Poradie je ur čené sú čtom bodových ohodnotení z oboch 
kôl. V prípade rovnosti tohto sú čtu, o poradí a postupe 
do rozoskakovania rozhodne čas druhého kola.   
 
Štartovné: 20 EUR 
Finan čné dotácie: 900 EUR (340-240-140-100-80)  
 

3.  Finále KMK 2009 - 6 ro čné kone 
 

Dvojkolová sú ťaž pozostávajúca z parkúrov S* (130 cm) 
podľa stupnice A. Poradie je ur čené sú čtom trestných 
bodov z oboch kôl. V prípade rovnosti tohto sú čtu na 
prvom mieste sa uskuto ční rozoskakovanie na nezvýšených 
prekážkach. O poradí na ďaľších miestach rozhodne čas 
druhého kola.   
 
Štartovné: 25 EUR 
Finan čné dotácie: 1600 EUR (620-420-280-180-100)  
 
 

Finan čné dotácie budú vyplatené subjektom formou dotácie z 
MP SR. 

 



 
 
 
 

   3.   Predbežný časový harmonogram 
    
 
 
       Štvrtok 10.9.2009       10.00 Prezentácia do 11.00 
 12.00 Tréningový parkúr 4 r. 
 13.00 1. kolo 4 ro čných koní 
 14.00 Tréningový parkúr 5 r. 
 15.00 1. kolo 5 ro čných koní 
 16.00 Tréningový parkúr 6 r. 
 17.00 1. kolo 6 ro čných koní 
 
       Piatok 11.9.2009        8.00   2. kolo 4 ro čných koní  

  9.30 2. kolo 5 ro čných koní  

 11.00 2. kolo 6 ro čných koní  

 
 
 

Poznámka: Kone a jazdci majú možnos ť absolvova ť tréningový 
parkúr v súlade s pravidlami jazdeckého športu a v 
korektnom jazdeckom oble čení. V druhý de ň pretekov 
sa predkolo kona ť nebude.  

 
 
 
 
 
 
   Rozpis schválený 24.8.2009      Ing.Rastilav Noskov i č, v.r. 


