
 
 

Rozpis jazdeckých pretekov 
Cena Starostu obce DRIENOV a JFOPK 

 
Kód pretekov:  11829VS 
 

Dátum konania:  29.8.2011    Miesto: Drienov 
Kontaktná adresa: Jaroslav Sibal    Telefón: 0905 320579   

Prostejovská 3 
08001 Prešov    e-mail: preteky@sja.sk 

 
Riaditeľ: Ing. Jozef P e t r o     Hlavný rozhodca: R. S t r a t i l  
Tajomník: Mgr. Mária Havrilová    Rozhodcovia: Z. Horváthová, B. Zacharová  

Ing. arch. Marek Griglak 
Lekárska služba: MUDr. Mária Farkašovská   Autor parkúrov: Jaroslav Sibal 

MUDr. Pavol Sosa   Podkúvač: za úhradu 
Veterinárska služba: MVDr. Martin Bodnár 
Účasť: otvorená      Uzávierka prihlášok: 27.8.2011  
Zápisné: 20 €/ kôň      Ubytovanie a ustajnenie:  nie 
Kolbisko (povrch/rozmer): tráva 80x80   Opracovisko (povrch/rozmer): tráva 50x50  
 

Prezentácia účastníkov:  od 9.30 hod. do 10.00 v priestoroch miestneho futbalového ihriska. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Súťaže 
 

1. Názov: „ZM“   otvorená + neregistrovaní jazdci + 1.kolo Talent Tour 
    Dátum: 29.8.2011  Hod: 12,00   Rýchlosť: 350 m/min 
    Výška prekážok: do 90 cm Počet prekážok: 9  Čl. pravidiel: 238.1.4 
    Počet koní na jazdca: 3  Štartovné: 0,-   Ceny: stužky + poháre  
 

2. Názov: „Z“  + 1. kolo Little Tour 
    Dátum: 29.8.2011  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m/min  
    Výška prekážok: do 100 cm Počet prekážok: 9  Čl. pravidiel: 238.2.2  
    Počet koní na jazdca: 3  Štartovné: 0,-   Ceny: stužky + poháre 
 

3. Názov: „ZL“ Cena firmy GRANIT + 1. kolo  Medium Tour 
    Dátum: 29.8.2011  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m/min  
    Výška prekážok: 110 cm  Počet prekážok: 9  Čl. pravidiel: 238.2.2 
    Počet koní na jazdca: 3  Štartovné: 0,-   Ceny: stužky + poháre 
 

4. Názov: „L“ Cena obce DRIENOV  + 1.kolo Big Tour 
    Dátum: 29.8.2011  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m/min 
    Výška prekážok: 120 cm  Počet prekážok: 10  Čl. pravidiel: 238.2.2 
    Počet koní na jazdca: 3  Štartovné: 0,-   Ceny: stužky + poháre 
 

Poznámky: 
Big Tour 
Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa L, hodnotená podľa stupnice A. Do 3. kola postupujú Iba 
dvojice, ktoré získali v prvých dvoch kolách do 16 trestných bodov. 
Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvom mieste o víťazovi rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. 
Pokiaľ rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O umiestnení na 
ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. 
Vylúčenie v niektorom z kôl vylučuje z celej súťaže. 
Vyhodnotenie sú ťaže Big Tour - prvých 5 jazdcov: 1.000,- € 

 

Medium Tour 
Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa ZL, hodnotená podľa stupnice A. Do 3. kola postupujú 
Iba dvojice, ktoré získali v prvých dvoch kolách do 16 trestných bodov. 
Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvom mieste o víťazovi rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. 
Pokiaľ rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O umiestnení na 
ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. 
Vylúčenie v niektorom z kôl vylučuje z celej súťaže. 
Vyhodnotenie sú ťaže Medium Tour - prvých 5 jazdcov: 800,- € 
 
 



 Little Tour 
Trojkolová súťaž, zložená z parkúrov Z, hodnotená podľa stupnice A. Do 3. kola postupujú Iba dvojice, ktoré 
získali v prvých dvoch kolách do 16 trestných bodov. 
O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z troch kôl. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvom 
mieste o víťazovi rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. O umiestnení na ďalších miestach a v prípade ak 
nerozhodne rozoskakovanie, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 
tretieho kola. Vylúčenie v niektorom z kôl vylučuje zo súťaže.  
Vyhodnotenie sú ťaže Little Tour - prvých 5 jazdcov: 500,- € 
 

Talent Tour 
Trojkolová súťaž, zložená z parkúrov ZM, hodnotená podľa stupnice A. Do 3. kola postupujú Iba dvojice, 
ktoré získali v prvých dvoch kolách do 16 trestných bodov. 
O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z troch kôl. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvom 
mieste o víťazovi rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. O umiestnení na ďalších miestach a v prípade ak 
nerozhodne rozoskakovanie, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 
tretieho kola. Vylúčenie v niektorom z kôl automaticky vylučuje zo súťaže.  
Vyhodnotenie sú ťaže Talent Tour - prvých 5 jazdcov: 300,- € 

 

1. kolo sa uskuto ční v Drienove 29.8.2011 
 2. a 3. kolo sa uskuto ční vo Finticiach 3. - 4.9.2011 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časové úpravy programu. 
Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy zúčastnených divákov, koní ani za vecné škody 
vzniknuté účasťou na pretekoch.. 
 

Rozpis schválený SJF VSO dňa: 6. júla 2011   Jozef Cigánek 

          


