
ZIMNÁ LIGA - SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE – ENEL 
I. ročník rok 2010 

je seriál parkúrových pretekov v hale, ktoré organizuje Club Ippico Dunaj Bratislava. Cieľom 
seriálu je možnosť pre kone a jazdcov absolvovať v zimnom období parkúry v hale. Seriál je 
prístupný pre všetkých jazdcov a kone, aj zahraničných, s platnou licenciou. Súťaže budú 
prebiehať podľa pravidiel FEI a platných predpisov SJF. Náklady na účasť si hradí každý 
účastník sám. 
 
Kalendár I. Ročníka   

ZIMNÁ LIGA - SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE – ENEL 
 
Kvalifikácia: v hale Club Ippico Dunaj Bratislava bude prebiehať v termínoch : 
 

16.01.2010     - 10116BS 
30.01.2010    - 10130BS 
27.02.2010    - 10227BS 
13.03.2010    - 10313BS 
27.03.2010    - 10327BS 

 
Finále  I. ročníka Zimnej ligy bude v termíne : 
 

17.04.2010 
 
 Jazdecká dvojica , ktorá  chce súťažiť o finančné ceny vo  finále 17.04.2010, musí získať 
min. 20 bodov z kvalifikačných súťaži alebo sa zúčastniť 3 krát kvalifika čných pretekov.  
 

Rozpis jazdeckých pretekov 
 
Miesto: Club IPPICO DUNAJ Bratislava                 www.ippico-dunaj.sk  
Kontaktná adresa : Starohájska 35  BA             Telefón : 0907 682 904  K. Ottonellová 
Fax: +421 2 49 249 584                                             e-mail : k.ottonellova@ippico-dunaj.sk  
Riaditeľ : Maurizio Ottonello                                    Tajomník: Katarína Ottonellová 
Hl. rozhodca Ing. Igor Fekár                                Rozhodcovia:R.  Kalman, Prof. J. Halgoš         
Tech. Delegát : Ing. Igor Fekár                                  Správca opracoviska: J. Mocková 
Lek. Služba : Pohot. služba  Antolská                       Autor parkúrov : Štefan Illéš 
Vet. Služba : Vladimír Januschke Podkováč : Marek Juríček 
Účasť : otvorená                                                         Uzávierka prihlášok : 2 dni pred 

dátumom konania 
Ubytovanie : nie                                                         Ustajnenie : nie 
Kolbisko hala 55 x 25 m                                            Opracovisko : 35 x 35 m 
Prezentácia : V deň konania pretekov  od 8:00 do 8:30 hod. 
 

Súťaž č. 1 
Cena  „EQUITO“  

  „ZM“   limitovaný čas 
 

Dátum : podľa rozpisu                Hod : 9,00 hod            Rýchlosť 325 m / min. 
Výška prekážok : 90 cm                                                       Čl. Pravidiel : 238.1.4 
Počet koní na jazdca : 3               Štartovné : 7 EUR        Ceny : stužky 



 
 

Súťaž č. 2      
Cena „ZDRUŽENIE ŠPORTOVÝCH KLUBOV PETRŽALKY“  

  „Z“   limitovaný čas 
 

Dátum : podľa rozpisu                  Hod : následne          Rýchlosť 325 m / min. 
Výška prekážok : 100 cm                                                     Čl. Pravidiel : 238.1.4 
Počet koní na jazdca : 3                Štartovné : 7 EUR          Ceny : stužky 

 
 

Súťaž č. 3 
Cena „SPILLER FARMER“  

„ZL“   limitovaný čas 
 

Dátum : podľa rozpisu           Hod : následne               Rýchlosť 325 m / min. 
Výška prekážok : 110 cm                                                      Čl. Pravidiel : 238.1.4 
Počet koní na jazdca : 3               Štartovné : 7 EUR          Ceny : stužky 

 
 

Súťaž č. 4 
Cena „NAY ELEKTRODOM“ 

„L“   limitovaný čas 
 

Dátum : podľa rozpisu          Hod : následne             Rýchlosť 325 m / min. 
Výška prekážok : 120 cm                                                    Čl. Pravidiel : 238.1.4 
Počet koní na jazdca : 3              Štartovné : 10 EUR     Ceny : 80 € + stužky 
  ( 25€, 20€, 15€, 10€, 10€ )  

 
 
Priebeh kvalifikácie: 
 
Výška získaných bodov  pre najlepšiu dvojicu je počet štartujúcich +1 bod. Ostatné 
umiestnené dvojice získavajú postupne o bod menej.  
 
Kôň má právo absolvovať len dva parkúry podľa výberu z rozpisu pretekov. 
 
Jazdci vstupujú do haly po dvojiciach, podľa štartovného poradia a majú právo na štyri  
skúšobné skoky.  
 
V každej súťaži bude odmenených prvých päť umiestnených pretekárov.  
 
Poznámky: Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní, 
ani za škody spôsobené tretím osobám. Pred vyložením koní sú účastníci povinní odovzdať 
usporiadateľovi pasy koni s platným veterinárnym osvedčením. Usporiadateľ si vyhradzuje 
právo zmeny programu pretekov. 
 
 
Rozpis schválený SJF dňa:  10.12.2009                                                Ing.R.Noskovič, v.r. 
 


