
Názov pretekov: Cena Jazdeckej akadémie SOŠ Lučenec 
                M-SSO v drezúre 
Kód pretekov:       10815SD                          Dátum konania: 15. 8. 2010 
Kontaktná adresa. Jazdecká akadémia pri SOŠ 
                              Zvolenská 83,Lučenec 984 01 
Riaditeľ: PaeDr.Milab Šebian 
Tajomník: Mgr.Danica Prepelicová                  Miesto: Jazdecký areál SOŠ 
Hl. rozhodca: MVDr.Jozef Cigánek                 telefón: 0903559581 
Rozhodcovský zbor:Jozef Pavlovič                  E-mail:arietaandria@gmail.com 
                               MVDr.Viera Cigáneková                
Uzávierka prihlášok 13. 8. 2010, predbežné štart. listiny na stránke SSO 14. 8. 2010 
porada účastníkov 15. 8. 2010  8:00-9:00 hod 
Lek.služba: NsP Lučenec                          Vet. služba: zabezp.usporiadateľ 
Podkováč: zabezp. usporiadateľ                  Uzávierka prihlášok:13. 8. 2010 
Kolbisko:20x40m piesok           účasť:otvorená         Opracovisko:tráva 50x50m pilino-hlinitý 
 
SÚŤAŽE: 
1.názov:Drezúrna úloha SJF Z1 pre drezúrnych jazdcov 20x40 m     
V úlohe sa hodnotí iba jazdec, nie kôň 
dátum konania: 15.8.2010                                       začiatok: 10.00 
štartovné: 8.- eur 
ceny : vecné 
2 . názov : Úloha FEI pre 4 ročné kone 20x40 m 
Hodnotenie 4 ročné samostatne , 5-6 ročné zvlášť 
Dátum konania : 15.8.2010                                     čas : následne 
Štartovné : 8., eur 
Ceny : vecné 

3. názov :Drezúrna úloha L1(1995)    20x40m 

dátum konania: 15.8.2010                                      čas: následne 
štartovné: 8.-eur 
ceny:  vecné      
M-SSO diplom ,medaila ,stužka              

4.názov: Drezúrna úloha FEI ME detí-úvodná (2003) 20x40m    
dátum konania: 15.8.2010                                    čas: následne   
štartovné: 10 .-euro 
ceny : 110.- euro (40,30,20,10,10) 
M-SSO diplom , medaila , stužka 

5.názov: Drezúrna úloha SJF S1 (M1,2007)  20x40m 
Dátum konania:15.8.2010                                     čas: následne      
štartovné: 15.-eur 
ceny:150.- euro  (50,40,30,20,10) 
M-SSO diplom , medaila , stužka 
 
6.názov : M-SSO deti  
 Dvojkolová súťaž jednotlivcov zložená z súťaží č.1 a č.3 . O umiestnení rozhoduje 
 súčet výsledkov z oboch kôl, v prípade rovnosti,  rozhoduje výsledok súťaže č.3. 
7.názov: M-SSO juniori 
 Dvojkolová súťaž  jednotlivcov  zložená z súťaží č.3 a č.4.O umiestnení rozhoduje 
 súčet výsledkov z oboch kôl ,v prípade rovnosti , rozhoduje výsledok súťaže č.4. 
8.názov: M-SSO seniori 



 Dvojkolová súťaž jednotlivcov zložená z súťaží č.4 a č.5 . O umiestnení rozhoduje 
 súčet výsledkov z  oboch kôl ,v prípade rovnosti , rozhoduje výsledok súťaže č.5. 
 
 
                        
Poznámky: 
Účastníci sú zodpovední za škody spôsobené svojou účasťou na pretekoch a uspo- 
riadateľ si vyhradzuje právo na zmeny programu pretekov. 
Rozpis schválený dňa 16.6.2010                                 za usp.: Paučo Ľubomír 
 

        
Rozpis schválil v mene drezúrnej komisie SJF Doc. I lja Vietor d ňa:  23. 6. 2010 
 


