
         SLOVENSKÝ  VOLTÍŽNY  POHÁR 
 11625SV, JK KRÁLIKY  25. 6. 2011 

 
 

1. Súťaže:            1. Súťaž jednotlivcov mužov                   kat. Senior, Junior 
                            2. Súťaž jednotlivcov žien                        kat. Senior, Junior                                                                                                                                                      
                            3. Súťaž jednotlivcov chlapci, dievčatá    kat. Deti 
                            4. Súťaž skupín                                         kat. Senior, Junior 
                            5. Súťaž o najlepšieho voltížneho koňa v kat. skupín a jednotlivcov                             
   
2. Dátum konania: 25. 6. 2011 

3. Miesto konania:    Králiky,   okres Banská Bystrica 
 
4. Usporiadateľ:        JK Králiky 
 
5. Organizačný výbor:  Alena Dokoupilová, Ivana Kmeťová, MVDr. Beňuška Michal 
 
6. Riaditeľ pretekov:    Ing. Marek Murajda 

 
 
            VŠEOBECNÉ  PODMIENKY : 
 
            Preteky budú prebiehať v súlade so: 

-  Všeobecnými pravidlami SJF,2. vydanie platné od 1.1.2008 ( FEI 23. Vydanie 2009)  
               -  Voltížnymi pravidlami SJF platnými od 1.1.2006 (FEI 7. Vydanie, 1.1.2009) 

-   Smernicami pre rozhodovanie voltíže FEI, 23.vydanie platné od 1.1.2009 
-   Bez platného veterinárneho osvedčenia nebude povolené vyloženie koňa 
-   Vedúci ekíp predložia pred vyložením koní platný veterinárny atest 

            -   Nebude povolený štart koňa bez evidenčného čísla športového koňa a platnej licencie           
               -   Jazdec sa musí preukázať platnou licenciou na rok 2011 
 
 

           OFICIÁLNI HOSTIA  : 
 

Hlavný rozhodca:   Mgr. Pavla Krauspe 
Členovia:  Zuzana Masariková, Radoslav Psota                             

            Spracovanie výsledkov: Ing. Radomil Mišurec 
Veterinár: MVDr. Beňuška Michal 
Kováč: bude zabezpečený za úplatu 
Lekár: MUDr. Zdenko Rusko 

            
           TECHNICKÉ  PODMIENKY : 
 

Súťažná plocha:  Podklad piesok a piliny 
Opracovisko:      Podklad piesok a piliny + tráva 



         UZÁVIERKA  PRIHLÁŠOK : 
 

            Akceptované budú prihlášky zaslané najneskôr do 18. 06. 2011 
Adresa zaslania prihlášok: Alena Dokoupilová 
                                           Jazdecký klub 
                                           976 34 Králiky 
                                           tel. 0903886813 

                                                       mail: jazdecky-klub-kraliky@post.sk 
Prihláška musí obsahovať: mená cvičencov + roky narodenia 
                                           kategória v ktorej štartujú 
                                           kôň na ktorom štartujú 
                                           lonžér + poradie v akom budú na koni štartovať 

 
        TYPY  SÚŤAŽÍ : 

 
Súťaž č. 1 a 2      súťaž  jednotlivcov muži, ženy – súťaž je jednokolová                  

                                       Kategória Senior, cvičí sa povinná, technická a voľná zostava 
                                       Kategória Junior, cvičí sa povinná a voľná zostava 

Súťaž č. 3 a 4      súťaž jednotlivcov –staršie deti - chlapci, dievčatá - súťaž je 
jednokolová, cvičí sa povinná a voľná zostava,  

- mladšie deti – chlapci a dievčatá – súťaž je 
jednokolová, cvičí sa povinná zostava,   

         Súťaž č. 5 -        súťaž skupín – je jednokolová  
                          Kategória Seniori, Juniori, cvičí sa povinná a voľná zostava                                         

         Súťaž č. 6 -        súťaž o najlepšieho voltížneho koňa – vyhodnotí sa najlepši  
                                      voltížny kôň v kategórii jednotlivcov a v kategórii skupín. 
 
         VETERINÁRNE  PREDPISY 

 
Vedúci ekíp predložia pred vyložením koní platný veterinárny atest na rok 2011. 
 Veterinár a kováč poskytnú svoje služby za úhradu. 

 
         ŠPECIÁLNE  PRAVIDLÁ 

 
Pretekári – súťaže jednotlivcov – jednotlivec Senior: 13 rokov a viac  

                                                            Jednotlivec Junior: 13 – 18 rokov 
                                                            Jednotlivec Dieťa:  do 13 rokov 
                        Súťaž skupín            -  skupina Seniori: vek neobmedzený 

                                                                     -  skupina Juniori: do  16 rokov 
                        Súťaž dvojíc             -  13 rokov a viac 
                       

Poplatky:       Ustajnenie ( box ) : 10,- Euro / deň / kôň    
                    Štartovné: Skupina        15,- Euro 
                                       Jednotlivec     3,- Euro 
                                       Dvojica           6,- Euro 
                                       Kôň v preteku 3,- Euro 
                      Strava : formou bufetu 



 
          CENY 

 
 Skupiny:           1. – 3. miesto   stužky + vecné ceny 

          Jednotlivci:       1. – 3. miesto   vecné ceny 
                        1. – 6. miesto    stužky 

 
           PROTESTY 
 

Protesty musia byť písomne odovzdané predsedovi zboru rozhodcov v predpísanom čase. 
Súčasne musí byť zaplatený poplatok u organizátora pretekov 10.- Euro 

 
 
           ZODPOVEDNOSŤ 
  
            Všetci účastníci pretekov sú osobne zodpovední za škody, ktoré spôsobia tretej strane     
            sami, ich zamestnanci, alebo ich kone. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za  
            účastníkov pretekov. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien v programe 
 
UBYTOVANIE:   Usporiadateľ poskytne len na základe vopred dohodnutej požiadavky. 
 
 
ČASOVÝ  ROZVRH  PRETEKOV: 
 
25.06.2011 – sobota 8.30 hod.  -  schôdzka ekíp, na ktorej vedúci predložia platné  
                         licencie pretekárov, trénerov a koní a 3x vyplnené rozhodcovské  
                         listiny pre všetkých svojich pretekárov. Hneď aj nadiktujú prípadné  
                         zmeny v štarte svojich zverencov. 
 
10.00 hod. -     Povinná zostava – súťaž skupín Seniori, Juniori 
 
11.00 hod. -     Súťaž jednotlivcov Deti – kategórie Chlapci, dievčatá 

 
            12.00 hod -      Povinná zostava – súťaž jednotlivcov Juniori, Seniori- kat. muži ženy 
 
            14.30 hod -      Voľná zostava – súťaž skupín Seniori, Juniori 
 
            16.15 hod. -     Voľná zostava – súťaž jednotlivcov Juniori, Seniori – kat. muži, ženy 
 
            18.00 hod. -     Vyhlásenie výsledkov + dekorácia 
 
 
 
           Rozpis schválený SVK dňa:   11. 4. 2011                                  Jana Majdlenová 
                                                                                                                  Predseda SVK   


