
ZIMNÁ LIGA - SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE – ENEL 
III. ro čník rok 2012 

 
Pravidlá 
 
Zimná Liga je seriál halových parkúrových pretekov, ktoré organizuje CLUB IPPICO-DUNAJ, o.z. 
Bratislava. Cieľom seriálu je možnosť pre kone a jazdcov absolvovať parkúry v hale v zimnom 
období. Seriál je prístupný pre všetkých slovenských a zahraničných jazdcov a kone s platnou 
licenciou. Súťaže budú prebiehať podľa pravidiel FEI  a platných predpisov SJF. Náklady na účasť si 
hradí každý účastník sám. 
 

Kôň má právo absolvovať len dva parkúry denne podľa výberu z rozpisu pretekov. 
 

Ak sa nebude dať použiť vonkajšie opracovisko, súťažiaci budú mať  možnosť,   v 4 členných 
skupinách po 10 minút, využiť  na opracovanie koní  halu. Každý súťažiaci ma možnosť skočenia 
troch určených skokov.  
 

Zoznam štartujúcich bude sprístupnený od 19.00 hodiny deň pred pretekmi na webovej stránke 
www.ippico-dunaj.sk . 
 

Priebeh kvalifikácie 
 
Náročnosť parkúrov  kvalifika čných pretekov bude označená 1*, 2**, 3*** . 
Dvojica, ktorá chce súťažiť o finančné odmeny vo finále 14.04.2012, musí získať minimálny 
súčet 60 bodov z jednotlivých kvalifikačných pretekov, alebo sa zúčastniť troch pretekov 
kvalifikácie.  
 

Výška získaných bodov pre najlepšiu dvojicu je počet štartujúcich v danej súťaži + 1 bod  
vynásobené číslom náročnosti pretekov. Ostatné umiestnené dvojice získavajú postupne o bod menej 
v danej súťaži vynásobený číslom náročnosti parkúru. 
 
Dvojica kvalifikovaná do finále je oprávnená štartovať v akýchkoľvek súťažiach z 
finálového rozpisu.  
 

V každej súťaži bude prvých päť umiestnených pretekárov odmenených stužkou a finančnou cenou 
podľa rozpisu. 
 

Hodnotenie detí do 14 rokov: v každej súťaži kvalifikácie dostanú stužku prví traja jazdci, ktorí sa 
najbližšie priblížia k optimálnému času zo súťaží ZM a Z, ktoré budú vyhodnotené spolu.  
 

Hodnotenie štartujúcich podľa bodov ENI SLOVENSKO 
Prví traja jazdci, ktorí získajú po skončení kvalifikácii pretekov v jednotlivých súťažiach najviac 
bodov, obdržia finančnú odmenu a pohár : 
 

Celkové umiestnenie Prvý druhý Tretí 
    Súťaž č. 1    ZM Karta Premio AGIP s 

9.000 bodom 
Karta Premio AGIP s 
6.000 bodom 

Karta Premio AGIP s 
4.000 bodom 

    Súťaž č. 2    Z Karta Premio AGIP s 
9.000 bodom + 50 € 

Karta Premio AGIP s 
6.000 bodom + 30 € 

Karta Premio AGIP s 
4.000 bodom + 20 € 

    Súťaž č. 3    ZL Karta Premio AGIP s 
9.000 bodom + 100 € 

Karta Premio AGIP s 
6.000 bodom + 60 € 

Karta Premio AGIP s 
4.000 bodom + 40 € 

    Súťaž č. 4    L Karta Premio AGIP s 
9.000 bodom + 150 € 

Karta Premio AGIP s 
6.000 bodom + 90 € 

Karta Premio AGIP s 
4.000 bodom + 60 € 

 



Karta Premio Agip (vydaná spoločnosťou ENI Slovensko, s.r.o.) je nabitá bodmi, ktoré umožňujú 
nákup prémiového tovaru z katalógu Premio. Podrobnejšie informácie o vernostnom programe 
Premio získate na každej čerpacej stanici Agip alebo www.agip.sk/sk/html/folder_2308.shtml. 

 
Finále 

Hodnotenie detí do 14 rokov: 
Stužku a pohár  získajú prví traja jazdci, ktorí sa najviac priblížia k optimálnemu času zo súťaži ZM 
a Z, ktoré budú vyhodnotené spolu. 

Štartovné a finančné odmeny  “Finále Zimnej Ligy 2012“ 

Súťaž Ceny Štartovné 
ZM   Cena  “Equistyle” 800 eur 15 eur 
Z      Cena  “BB” 1 000 eur 20 eur 
ZL    Cena  “TINRON” 1 400 eur 25 eur 
L      Cena  “H - Instal ” 1 800 eur 30 eur 

 
Ceny budú vyplatené prvým 25% štartujúcich v súlade s tabuľkami FEI , kde minimálna cena bude 
výška štartovného. 
 

V niektorých súťažiach je možné, aby jazdci namiesto časti peňazí obdržali finančne poukážky. 
Všetko bude zverejnené vo finálovom rozpise. 
 

Pri každej dekorácii budú odovzdané poháre prvým trom umiestneným jazdcom. 
 

Víťaz z každej finálovej  súťaže dostane konskú deku. 
 

 

 

Kalendár III. Ro čníka 
ZIMNÁ LIGA - SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE – ENEL 

 
Kvalifikácia : v hale ŠK DUNAJ, s.r.o. Bratislava bude prebiehať v termínoch : 
 
   21. 01. 2012 * 12121BS 
   11. 02. 2012 * 12211BS 
   03. 03. 2012 ** 12303BS 
   17. 03. 2012 ** 12317BS 
  31. 03. 2012 *** 12331BS 

 
Finále  III. ročníka Zimnej ligy bude v termíne : 
 
 
  14. 04. 2012 *** 12414BS 

 



Rozpis jazdeckých pretekov Kvalifikácie 

Miesto: CLUB IPPICO-DUNAJ Bratislava                 www.ippico-dunaj.sk  
Kontaktná adresa : Starohájska 35  BA             Telefón : 0907 682 904  K. Ottonellová 
Fax: +421 2 63 830 519                                             e-mail : k.ottonellova@ippico-dunaj.sk  
Riaditeľ : Maurizio Ottonello                                    Tajomník: Katarína Ottonellová 
Hl. rozhodca Prof. J. Halgoš Rozhodcovia:R.  Kalman, J. Mocková         
Tech. Delegát : Ing. Igor Fekár                                   
Lek. Služba : Pohot. služba  Antolská                       Autor parkúrov : Štefan Illéš 
Vet. Služba : MVDr. Hollá Podkováč : Marek Juríček 
Účasť : otvorená                                                         Uzávierka prihlášok : 2 dni pred dátumom konania 
Ubytovanie : nie                                                         Ustajnenie : nie 
Kolbisko hala 55 x 25 m                                            Opracovisko : 45 x 35 m 
Prezentácia : V deň konania pretekov  od 8:00 do 8:30 hod. 

Súťaž č. 1 
Cena  „Equistyle“ 

„ZM“   limitovaný čas 
Dátum : deň konania pretekov Hod : 9,00 hod            Rýchlosť 325 m / min. 
Výška prekážok : 90 cm                                                       Čl. Pravidiel : 238.1.4 
Počet koní na jazdca : 3               Štartovné : 10 EUR        Ceny : 200 € + stužky 
     60 € - 50 € - 40 € - 30 € - 20 €. 
 

Súťaž č. 2 
Cena „BB“  

„Z“   limitovaný čas 
Dátum : deň konania pretekov  Hod : následne          Rýchlosť 325 m / min. 
Výška prekážok : 100 cm                                                     Čl. Pravidiel : 238.1.4 
Počet koní na jazdca : 3               Štartovné : 10 EUR        Ceny : 200 € + stužky 
     60 € - 50 € - 40 € - 30 € - 20 €. 

Súťaž č. 3 
Cena „TINRON“ 

„ZL“   limitovaný čas 
Dátum : deň konania pretekov Hod : následne               Rýchlosť 325 m / min. 
Výška prekážok : 110 cm                                                      Čl. Pravidiel : 238.1.4 
Počet koní na jazdca : 3               Štartovné : 10 EUR        Ceny : 200 € + stužky 
     60 € - 50 € - 40 € - 30 € - 20 €. 
 

Súťaž č. 4 
Cena „H - Instal“ 

„L“   limitovaný čas 
Dátum : deň konania pretekov Hod : následne       Rýchlosť 325 m / min. 
Výška prekážok : 120 cm                                                  Čl. Pravidiel : 238.1.4 
Počet koní na jazdca : 3               Štartovné : 10 EUR        Ceny : 200 € + stužky 
     60 € - 50 € - 40 € - 30 € - 20 €. 
 
Poznámky: Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní, ani za škody 
spôsobené tretím osobám. Pred vyložením koní sú účastníci povinní odovzdať usporiadateľovi pasy koní 
s platným veterinárnym osvedčením. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v programe pretekov. 
 

 
 
Rozpis schválený SJF dňa: 11.12.2012 Silvia Gavorníková, v.r. 


