
ROZPIS M-SR V DREZÚRE 
 
Kód pretekov:    11716MD 
Dátum konania: 16. - 17. 7. 2011   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   e-mail: sport@nztopolcianky.sk  
 
Riadite ľ: Ing. Michal Horný, PhD.   Hl. rozhodca: Doc. RNDr. Ilja Vietor, PhD.  
 
Tajomník: Ing. Juraj Kovalčík   Techn. delegát: JUDr. Alexander Vietor  
 
Lek. služba: MUDr. Mária Ostatníková  Vet. služba: MVDr. Dušan Solár 
 
Podková č: Miroslav Mihálik 
 
Rozhodcovský zbor:  
MVDr. Eva Nesňalová, CSc. (ČR)  
MVDr. Ilona Kružíková,  (ČR) 
Orsolya Hillier (Maďarsko) 
Dagmar Kočiová 
Doc. RNDr. Ilja Vietor, PhD.  
 
Účasť: otvorená     Uzávierka prihlášok: 10. 7. 2011  
 
Kolbisko (povrch/rozmer): piesok   Opracovisko: (povrch/rozmer): piesok  

      20 x 60 m         30 x 70 m, jazdiareň  
Súťažný obd ĺžnik bude otvorený pre tréningové ú čely v piatok do 18:00 hod. 
 
Piatok 15. 07. 2011  
Technická schôdza a prezentácia  účastníkov: 
o 19:00 hod. Zasadačka NŽ Topoľčianky  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
16. 07. 2011 – SOBOTA 
 
súťaž č. 1 st. Z Úloha pre drezúrnych jazdcov Z2 (20 x 40m ) 
Táto sú ťaž je druhým kolom M-SR 2011 detí  (do 14 rokov vrátane, t.j. rok narodenia 1997 
a mladšie). 
Úloha sa jazdí na uzdečke. Hodnotia sa iba jazdci a nie kone; podľa protokolu úlohy. 
Deti vyhodnotené zvlášť. Otvorená súťaž 
 
súťaž č. 2 st. Z FEI úloha pre 4-ro čné kone (2009) (20 x 60m)   
Súťaž sa započítava do celoročného seriálu súťaží KMK (úloha st. Z) pre kone od 4 - 6 rokov 
veku, t.j. ročníky 2005 až 2007. V tejto súťaži smú štartovať iba kone predpísaného veku. V 
tejto súťaži sa hodnotia podľa protokolu úlohy iba kone a nie jazdci. 
 
súťaž č. 3 st. L FEI ME detí – sú ťaž družstiev (2009)  
Otvorená súťaž. 
 
súťaž č. 4 st. S SJF Drezúrna úloha S1 (1995)  
Prvé kolo M-SR juniorov . 
Otvorená súťaž. 
 
 



súťaž č. 5 st. ST FEI úloha ME mladých jazdcov – úvodná úl oha (2009)  
Prvé kolo M-SR mladých jazdcov . 
Otvorená súťaž. 
 
súťaž č. 6 st. ST FEI ME mladých jazdcov – sú ťaž družstiev (PSG) (2009 )  
Prvé kolo M-SR dospelých . 
Prémiovaná súťaž st. ST. 
Otvorená súťaž. 
 
 
17. 07. 2011 – NEDEĽA 
 
súťaž č. 7 st. Z FEI ME detí – úvodná úloha (2009)  
Otvorená súťaž. Deti vyhodnotené zvlášť. 
 
súťaž č. 8 st. L FEI úvodná úloha pre 5-ro čné kone (2009)  
Súťaž sa započítava do celoročného seriálu súťaží KMK pre kone od 4 - 6 rokov veku, t.j. 
ročníky 2005 až 2007. V tejto súťaži sa hodnotia podľa protokolu úlohy iba kone a nie jazdci. 
V tejto súťaži smú štartovať iba kone predpísaného veku. 
 
súťaž č. 9 st. L FEI ME detí – sú ťaž jednotlivcov (2009)  
Otvorená súťaž. 
 
súťaž č. 10 st. S FEI úloha ME juniorov – úvodná úloha (20 09)  
Druhé kolo M-SR juniorov.  
Výsledky tejto súťaže sa budú započítavať ako druhé kolo „Spisak Riding Cup“ . 
(Pre nepriazeň počasia musela byť táto súťaž 8.5. zrušená). 
Prémiovaná súťaž st. S. 
Otvorená súťaž. 
 
súťaž č. 11 st. ST FEI úloha ME mladých jazdcov – sú ťaž družstiev (PSG) (2009)   
Druhé kolo M-SR mladých jazdcov.  
Otvorená súťaž. 
 
súťaž č. 12 st. T FEI úloha Intermediaire I FEI (2009)  
Druhé kolo M-SR dospelých.  
Prémiovaná súťaž st. T. 
Otvorená súťaž. 
 
 
POPLATKY:  
1) Pre všetky súťaže platí poplatok 20 € na koňa a deň. Tento poplatok zahŕňa ustajnenie 
(box, slama, seno) – ustajňovanie koní od piatku 14:00 hod.  
Elektrickú prípojku pre obytný príves (automobil) počas konania pretekov usporiadateľ 
poskytne avšak iba za úhradu – 10 €.  
2) Všetky FEI úlohy sa jazdia spamäti. Pre národné úlohy si musí každý jazdec zabezpečiť 
čitateľa sám alebo môže jazdiť spamäti. 
 
Dekorovaných bude prvých päť umiestnených alebo minimálne štvrtina štartujúcich.  
Diplomy a medaile majstrovi SR a umiestneným na prvých troch miestach udelí SJF.  
Všetky dekorácie prebehnú ihneď po skončení jednotlivých súťaží.  
Pre všetky majstrovské súťaže platí pravidlo, že titul majstra SR bude udelený len ak sa 
súťaže zúčastní najmenej 5 dvojíc reprezentujúcich tri oddiely zo SR. 
Každý kôň smie štartovať maximálne dvakrát v priebehu jedného dňa. 
 



Drezúrna komisia SJF rozhodla udeliť nasledujúce výnimky z platných pravidiel v rámci 
súťaží M-SR:  
- jeden jazdec môže štartovať v majstrovskej súťaži na maximálne dvoch koňoch  
- toho istého koňa v rámci M-SR smú jazdiť dvaja rozliční jazdci (junior a dospelý alebo dieťa 
a dospelý. Vylučuje sa možnosť kombinácie dospelý a mladý jazdec) 
 
Rozpis schválený SJF d ňa: drezúrnou komisiou SJF 30.05. 2011 


