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Usporiadate ľ:   Zámocký jazdecký klub 
Kód pretekov :    12603ZD 
Dátum  a čas konania:  3.6. 2012  od 12,00 h. 
Miesto konania:             Areál PVOD Madunice 
Prihlášky zasiela ť na:               Zámocký jazdecký klub 
    P.O. BOX 90, 92001 Hlohovec,   zjk@zjk.sk  
Telefón:    0903/767030 
Riadite ľ pretekov:    Vojtech Potocký 
Tajomník pretekov:   Richard Potocký 
Lekárska služba:   MUDr.  Ján Žáček 
Veterinárna služba:   MVDr. Tatiana Červenková  
Rozhodcovský zbor:    Ivan Uhrovčík – hlavný rozhodca, Artur Hűbner, Peter Juhász 
Obd ĺžnik:    Hipotex  20x40 m                              Opracovisko:   Hipotex  30x50 m 
Uzávierka prihlášok :               30.5.2012 
Porada ú častníkov:  3.6.2012 od 11,00 hod                      Začiatok sú ťaží :    12,05 hod. 
 
 
Súťaž č. 1:                    Drezúrna úloha P2  ( 2. ro čník Pony Pohára – 2.kolo - pre pony do 148 cm ) 

- ceny: vecné a stužky 
- štartovné : 4 €   * v tejto súťaži je možný štart dvoch jazdcov na jednom poníkovi 
- dátum : 3.6.2012 o 12,05 h. 

 
Súťaž č. 2:               Cena primátora mesta Leopoldov ( otvorená sú ťaž, deti sú hodnotené zvláš ť ) 
               Drezúrna úloha Z4 (1995) 

- ceny: vecné a stužky 
- štartovné : 10 €   
- dátum : 3.6.2012, čas: následne. 

 
Súťaž č. 3:                 Cena primátora mesta Hlohovec  (otvorená sú ťaž) 
   Drezúrna úloha L1 (1995)  

- ceny: finančné  100 € (30,25,20,15,10) 
- štartovné :  10 €  
- dátum : 3.6.2012, čas : následne 

 
Súťaž č. 4:                 Cena Pizzerie Armando ( otvorená sú ťaž – 2. kolo Spisak Riding Cup) 
   Drezúrna úloha S2 - ma ďarská  (2007) 

- ceny: finančné  150 € (40,35,30,25,20) 
- štartovné :   15 €  
- dátum : 3.6.2012, čas : následne 

 
        úlohy sa čítajú, čitate ľa si každý zabezpe čí sám 

 
• podmienkou zápisu do štartovnej listiny je korektne vyplnená prihláška na preteky  
• dekoruje sa prvých 5 umiestnených (stužky, finančné, resp. vecné ceny), dekorácia po ukončení súťaže 
• usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny programu pretekov 
• do areálu je povolený vstup iba koňom, ktoré sa zúčastňujú pretekov 
• pred vyložením koňa je potrebné predložiť platné pasy úradnému veterinárnemu lekárovi   
• usporiadateľ nezodpovedá za úrazy zúčastnených osôb, divákov ani koní, ani za škody spôsobené            

účasťou na pretekoch 

 
Usporiadateľ 

 
 
Rozpis schválený SJF d ňa:  10. 04. 2012 

Bc.  Michaela Horná 

V mene drezúrnej komisie SJF 


