
Drezúrne preteky WORLD  FEI CHALLENGE 
 
Kód pretekov:  11827BD  
Organizátor:      JK IRI AGROFOREST a VŠ JK PANEURÓPA 
    v spolupráci s Dan Clubom Stupava 
    a TC CONTACT, s.r.o., Kočovce 

 
Miesto konania:          Areál Zdravia Rozálka Pezinok 

Suvorovova 9, 902 01 Pezinok 
 
Dátum konania:  26. – 28. augusta 2011 
 
Riaditeľ pretekov: Mgr. Martin Havlík  
Tajomník pretekov: Mgr. Miroslava Filová               
 
Rozhodcovia:  Maria TODOROVSKA (BUL) 
    Marya DZHUMADZHUK (UKR)  
 
Obdĺžnik:   piesok 20x60 m  
Opracovisko:  piesok 20x60 m 
 
Ustajnenie: 50€ na celé podujatie; 
 pre kone, ktoré sa zúčastnia iba súťaží 27.8. 

a budú ustajnené iba jednu noc je poplatok 30€ 
  
 Ubytovanie:  Hotel Rozálka - Pezinok          

                       p. Prizbulová  Tel. +421 903 702 488 
 E-mail: rozalka@rozalka.sk 
 
UPOZORNENIE! 
Všetky úlohy a pravidlá Challenge cupu sú k dispozícii na internetovej 
stránke SJF: http://www.sjf.drezura.sk 
 
Z technických príčin, so súhlasom FEI, sa rozširujú preteky Challenge 
cup o súťaže, ktoré boli pôvodne plánované v rámci pretekov „Pohára 
moravsko–slovenského partnerstva“ na 20. 8. v Kočovciach. Tieto 
súťaže sa konajú s finančnou podporou a pod záštitou predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH. Štart 
je povolený aj pre účastníkov z českej republiky a  v súťaži č. 6 pre 4-
ročné kone.  
 
Program:  
 
PIATOK  26. augusta 2011     
17:00   veterinárna prehliadka 
18:00   schôdza 
 
SOBOTA 27. augusta 2011 
Začiatok súťaže č. 1 je o 10:00 hod., ďaľšie súťaže následne 
 



SÚŤAŽ č. 1: PRELIMINARY 
Úloha:     FEI Challenge Preliminary Test – Úvodná úloha 2011 

- otvorená pre súťažiacich od 12 rokov 
Táto súťaž je tretím kolom M-SR 2011 detí (do 14 rokov vrátane, t.j. rok 
narodenia 1997 a mladšie). 

 
SÚŤAŽ č. 2: ELEMENTARY 
Úloha:     FEI Challenge Elementary Test – Základná úloha 2011 
  - otvorená pre súťažiacich od 12 rokov 
 
SÚŤAŽ č. 3: MEDIUM 
Úloha:    FEI Challenge Medium Test – Stredná úloha 2011 
  - otvorená pre súťažiacich od 16 rokov 
  Prémiovaná súťaž SJF. 
Pohár Moravsko–slovenského partnerstva jazdcov do 23 rokov – III. kolo 
- ceny: 250 € (80, 70, 50, 30, 20) 
 
SÚŤAŽ č. 4: ADVANCED 
Úloha :    FEI Challenge Advanced Test – Pokročilí 2011 
  - otvorená pre súťažiacich od 16 rokov 
 
SÚŤAŽ č. 5: PRIX  St. GEORG 
Úloha:  Prix St.  Georg 2009  
  - otvorená pre súťažiacich od 16 rokov 
Pohár Moravsko–slovenského partnerstva – III. kolo - ceny: 300 € (100, 
80, 60, 35,  25) 
 
SÚŤAŽ č. 6.: FEI úloha pre 5-ročné kone - úvodná (2009) 
Zvlášť sa hodnotia 4-ročné a spolu 5- a 6-ročné kone. Súťaž nie je otvorená 
pre kone iných vekových kategórií. 
Súťaž je zaradená do seriálu súťaží KMK. 
Ceny: vecné / stužky 
 
-  v každej súťaži sa dekoruje najmenej ¼ štartujúcich (stužky a vecné ceny) 
-  súťaže č. 1 a 2 sa vyhodnocujú v dvoch kategóriach: dospelí (nad 16 rokov, 
t.j. rok nar. do 1995 vrátane) a deti (12- až 15-ročné, rok nar. od 1996 do 
1999) 
-  minimálny vek koní je: 
 5-ročné pre dospelých v súťaži č. 1 a 2 
 6-ročné pre deti v súťaži č. 1 a 2 
 6-ročné v súťaži č. 3 a 4 
 7-ročné v súťaži č. 5 
-  všetky  úlohy sa jazdia spamäti 
-  veterinára a podkováča  zabezpečí usporiadateľ za úhradu 
 
18:00     Seminár (video alebo všeobecná diskusia) 
 

 
NEDEĽA  28. augusta 2011 9:00 – 16:00 
Tréning pod vedením rozhodcov - simultánny preklad 
................................................................................................................................................................... 



Veterinárne predpisy: každý zo štartujúcich koní musí mať správne vyplnený 
(identifikácia) pas (stačí národný) s platným očkovaním proti koňskej chrípke a 
veterinárne osvedčenie, inak nebude povolený štart! 
....................................................................................................................................................... 
 
Prihlášky treba posielať na adresu: danclub@danclub.sk 
 
Uzávierka prihlášok:   22. augusta 2011 
 
Účasť na Challenge cupe sa započítava aj ako seminár pre ďalšie 
vzdelávanie národných rozhodcov. Každý účastník bude mať možnosť 
samostatne hodnotiť jednotlivé jazdy, porovnať svoje hodnotenie 
s oficiálnym hodnotením medzinárodnými rozhodcami a prekonzultovať 
s nimi prípadné rozdiely.  
 
Rozpis bol schválený SJF dňa: 15. 8. 2011 

          
    v mene drezúrnej komisie SJF Doc. Ilja Vietor 


