
 

          
 

ROZPIS 3. ROČNÍKA DREZÚRNYCH PRETEKOV  
o „POVAŽSKÝ  JAZDECKÝ POHÁR“ pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 MUDr. Pavla Sedláčka, MPH 
a o „POHÁR MORAVSKO–SLOVENSKÉHO PARTNERSTVA“  

Kód pretekov: 11820ZD  
Dátum konania: 20.8.2011 Miesto: Jazdecký areál Hippocentra 
Usporiadateľ: TC CONTACT , s.r.o.  pri TC CONTACT, s.r.o., Kočovce 
 Nové Mesto nad Váhom  (uč. výcv. zariad. Stav. fakulty STU Bratislava) 
 

Kontaktná adresa TC CONTACT, s.r.o   Telefón: 032 / 7467 111 
 M. R. Štefánika 29 Fax: 032 / 7467 211 
 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
 Ing. T. Fábryová                           e-mail: tatiana.fabryova@tccontact.sk                                  
  tel.:  032 7467 214 
Riaditeľ pretekov:  Ing. Danka Telecká Hlavný rozhodca: Univ. Doc. RNDr. Ilja Vietor, PhD.  
Tajomník pretekov:  Ing. Tatiana Fábryová Rozh. zbor: Ing. Vojáčková, CZ  
Spracovanie: p. Malíková   Ing. Víteková, CZ 
Organizačne zabezp.   p. F. Pisara, Ing. Telecký  Peter    Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc., SK 
Hlásateľ: Ing. Zdeno Malík Technický delegát:  Dr. Alexander Vietor  
Lekárska služba:  NsP Nové Mesto n.V. Podkováč: zabezpečí usporiadateľ  
Veterinárna služba:  MVDr. Klein  
Účasť: otvorená Uzávierka prihlášok:  10.8.2011.                                                                                                                          
Ubytovanie: Pozri všeobecné pokyny  Prihlášky zasielajte na adresu usporiadateľa a vždy uvádzajte   
Ustajnenie: Pozri všeobecné pokyny Vašu kontaktnú osobu, telefónne a e-mailové  spojenie!   
Opracovisko (povrch/rozmer):   tráva  60 x 45 m  
Kolbisko (povrch/rozmer):    piesok 20 x 60 m  

Prezentácia:   07,30 - 08,30 hod.,   

Losovanie štartovného poradia: 9,00  

Súťaže: 

1. FEI úloha pre 5-ročné kone - úvodná (2009)  
 Začiatok  09,30 hod.  
 Zvlášť sa hodnotia 4-ročné a spolu 5- a 6-ročné kone. Súťaž nie je otvorená pre kone iných vekových kategórií. 
 Ceny: vecné / stužky 
2. st. Z: FEI ME detí – úvodná úloha (2009) 
 Začiatok: následne  
 Vyhodnotenie: otvorená súťaž a zvlášť vyhodnotenie detí 
 Ceny: vecné 
3. st. L: FEI ME detí – súťaž družstiev (2009) 
 Súťaž je zaradená do seriálu súťaží KMK 
 Začiatok: následne 
 Vyhodnotenie: otvorená súťaž 
 Ceny: 100 € (30, 25, 20, 15, 10) 

 Obedňajšia prestávka  12.00 – 13.30 hod.: Voltížne vystúpenie 
   

4. st. S: FEI ME juniorov – súťaž družstiev (2009)  
 Prémiovaná súťaž. 
 PMSP - Pohár Moravsko–slovenského partnerstva jazdcov do 23 rokov – III. kolo 
 Začiatok: následne  
 Vyhodnotenie: otvorená súťaž 
 Ceny: 250 € (80, 70, 50, 30, 20) 
5. st. ST: PSG - FEI ME mladých jazdcov – súťaž družstiev (2009) 
 Pohár Moravsko–slovenského partnerstva – III. kolo 
 Začiatok: následne 
 Vyhodnotenie: otvorená súťaž 
  Ceny: 300 € (100, 80, 60, 35,  25) 

 



 

 
Štartovné: súťaž č.1 a 2: 5 €, súťaž 3: 7 €, súťaž 4: 10 € (+ 5 € pre účastníka III. kola PMSP), súťaž 5: 15 € (+ 5 € pre 
účastníka III. kola PMSP).  

FEI úlohy sa jazdia spamäti. Dekorovaných bude prvých 5  umiestnených, alebo minim. ¼ štartujúcich. Dekorácie prebehnú 
ihneď po skončení súťaží. 
Stravovanie: bufetové. 
 

Všeobecné pokyny: 

• Každý kôň musí mať platný zdravotný preukaz na sezónu 2011. 
• V prihláškach prosíme uviesť potrebné údaje: jazdec (u detí a jazdcov do 23 rokov vrátane rok narodenia, licencia, 

priezvisko, meno,), kôň (u 4-, 5- a 6-ročných koní rok narodenia, licencia, meno), subjekt (licencia a názov, číslo súťaže, 
kontaktná osoba, telefonický, alebo e-mailový kontakt). 

• Ustajnenie z 19. na 20.8.2011 zabezpečí usporiadateľ v mobilných boxoch na základe záväznej e-mailovej objednávky 
zaslanej do 10.8.2011. V objednávke treba uviesť počet boxov, pohlavie koní a kontaktnú osobu. Cena ustajnenia je 15,- € 
za jeden box.  V prípade neospravedlnenej neúčasti budú vyúčtované náklady na ustajnenie. 

• Ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami. Možnosti: Hotel Diana (http://www.travelguide.sk/svk/ubytovanie/hotel-
diana_51939_0_1.html), hotel Perla (http://www.travelguide.sk/svk/ubytovanie/hotel-perla_50744_0_1.html) , Domčeky 
Zelená voda (http://www.zelenavoda.com/domceky.html).  

• Dohlasovanie koní po uzávierke prihlášok len po zaplatení dvojnásobku štartovného.  
• Úbor a výstroj podľa pravidiel drezúrneho jazdenia pre jednotlivé úlohy. 
• Všetci účastníci sú plne zodpovední za škody, ktoré spôsobia sami, ich zamestnanci, alebo ich kone tretej osobe. 

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za účastníkov pretekov. 
• Protesty treba predložiť písomne hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,- €. 
• Usporiadateľ si vyhradzuje právo časovej zmeny a právo obmedzenia počtu štartujúcich výberom z prihlásených 

s rešpektovaním poradia došlých prihlášok. 
 

Pohár Moravsko-slovenského partnerstva (PMSP) je  3 kolová súťaž, ktorej prvé dve kolá prebehnú v Těšánkách na 
Morave v dňoch 13. a 14.8.2011 (rozpis je na www.zocjf.cz). Tretie, finálové kolo sa uskutoční 20.8.2011 v Kočovciach. 
PMSP jazdcov do 23 rokov je súťaž  určená pre jedného jazdca a jedného koňa. V súťaži PMSP bez obmedzenia veku jazdca 
môže štartovať jazdec na koni, ktorý neštartuje v súťaži PMSP jazdcov do 23 rokov. 
Celkové poradie je dané súčtom poradí v jednotlivých kolách. Jazdec s najnižším súčtom poradí je víťazom, pri zhodnom súčte 
rozhoduje lepšie umiestnenie vo finálovom - treťom kole súťaže. Pre vyhodnotenie v celkovom poradí musia jazdci a kone 
absolvovať všetky tri  kolá, pričom platí podmienka, že  ich musí absolvovať nezmenená dvojica jazdec-kôň. 
Celkové poradie je odmenené pohármi na 1.-3.mieste  a peňažitými cenami na 1.-5. mieste takto:  
PMSP do 23 rokov: Víťaz 150, 2. miesto 130,  3. miesto 110, 4. miesto 65 a 5. mesto 45 €. 
PMSP bez obmedzenia veku jazdca: Víťaz  200, 2. miesto 160,  3. miesto 120, 4. miesto 70 a 5. mesto 50 €. Ceny budú 
vyplácané v  EUR. 
 
Predchádzajúce ročníky tohto podujatia ako aj iné projekty organizované ako cezhraničná spolupráca naším Jazdeckým 
klubom Hippocentra pri TC CONTACT s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, nachádzajú čoraz viac pochopenia u širokej jazdeckej 
verejnosti, v našej jazdeckej federácii i v okolitých národných jazdeckých federáciách. Naším cieľom je rozšíriť  súčinnosť 
s ďalšími susednými krajinami tak, aby sme spojenými silami postupne vytvorili otvorené drezúrne spoločenstvo so širokou 
základňou jazdcov a koní, s dostatočným materiálnym a finančným zázemím. Chceme veriť, že sa nám to podarí. 
 
Pozývame všetkých záujemcov a priaznivcov drezúrneho jazdenia zo Slovenska a sesterskej Moravy stráviť príjemný 
sobotňajší deň v  prostredí kočovského kaštieľa.  
 
Tešíme sa na Vašu účasť. 

 
 

 
Za usporiadateľa: Ing. Tibor Telecký, v. r.                        Rozpis schválený dňa:  

                  
   
          v mene drezúrnej komisie SJF Doc. Ilja Vietor 

 
 
  


