
 

Drezúrne preteky 

Majstrovstvá bratislavskej oblasti   
v drezúre  2012 

 
     
 
Miesto konania:          Jazdecký areál „Karlov Dvor“, 90031 Stupava 
Dátum konania:  29. 9. 2012 
Kód pretekov:  12929BD 
Poriadateľ:   Dan Club Stupava,   
Riaditeľ pretekov: Mgr. Miroslava Filová,  
Tajomník pretekov: Ingrid  Vrabcová 
Hlavný rozhodca: p. Naďa Ivaničová 
Rozhodcovský zbor: p. Dagmar Kočíová 
    p. Viktória Ondrušová 
Lekárska služba:  NsP Bratislava 
Technický delegát: Zdeno Daniel 
Veterinárna služba: MVDr. Zuzana Hollá 
Podkováč:   Anton Mizera 
Kolbisko:   vonkajšie: piesok 20x60 m  
Opracovisko:  hala: piesok 20x60 m 
Ustajnenie: Box: 15,- Eur  (v deň pretekov 9:00- 16:00) 
Schôdza: 29. 9. 2012 o 8:30 hod. (prezentácia, technická 

porada) 
 
Prihlášky: danclub@danclub.sk  
 0903 414 414 (Miroslava Filová) 
 
Uzávierka prihlášok: 26. 9. 2012 
Informácie ohľadne ustajnenia: Mgr. Miroslava Filová 
 
 
SÚŤAŽE:  začiatok  o 9:15 hod 
 
SÚŤAŽ č. 1:   „2. Ročník PONY  POHÁRA  – FINÁLE: 
      Úloha P5 

   (otvorená pre pony do 148 cm) 
- ceny: vecné 
- štartovné = 6,- Eur 

SÚŤAŽ č. 2:   „M-BO – deti do 14 rokov 
    Úloha FEI deti – úvodná (2009) 
    (otvorená pre deti do 14 r. a kone štartujúce prvým. r.) 

- ceny: vecné  
- štartovné = 7,- Eur (okrem účastníkov M-BO) 



SÚŤAŽ č. 3:    „M-BO - mladší juniori“  (otvorená)           
      Úloha : FEI deti -  jednotlivci (2009)             

- ceny: vecné  
-    štartovné = 8,- Eur (okrem účastníkov M-BO) 

SÚŤAŽ č. 4:    „M-BO starší juniori“  (otvorená)  
    Úloha:  FEI juniori – úvodná (2009) 

- ceny:   vecné  
- štartovné = 10,- EUR  (okrem účastníkov MBO)  

SÚŤAŽ č. 5:    „2. Ročník  SPISAK  RIDING  CUP – FINÁLE“ 
       Úloha: Free Style na hudbu na úrovni S 

- ceny:  finančné + vecné 
- štartovné = 12,- Eur 

SÚŤAŽ č. 5:    „M-BO – seniori“ 
       Úloha Prix Saint George (otvorená) 

- ceny:  vecné 
- štartovné = 15,- Eur (okrem účastníkov M-BO) 

 
            
-  v každej otvorenej súťaži sa dekoruje prvých 5 umiestnených (stužky,  
vecné ceny), dekorácia ihneď po ukončení súťaže; 
-  v súťažiach M-BO bude ako prvá dekorovaná otvorená súťaž, následne 
bude vyhlásený Majster M-BO a umiestnení v majstrovskej súťaži; 
- účastník M-BO, ktorý chce byť vyhodnotený aj v rámci otvorenej súťaže, je 
povinný uhradiť štartovné do určenej súťaže;  
-  úlohy sa čítajú, čitateľa si každý zabezpečí sám ; 
-  veterinára a podkováča  zabezpečí usporiadateľ za úhradu; 
 
Stravovanie formou bufetu; 
 
 
Veterinárne predpisy: každý zo štartujúcich koní musí mať preukázané 
veterinárne osvedčenie, inak nebude povolený štart! 
 
 
 
 
Rozpis bol schválený SJF dňa: 25. 08. 2012  

Bc. Michaela Horná 
Drezúrna komisia SJF 

 


