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Rozpis jazdeckých pretekov: “RS TEAM Trophy” (finále) a 
Majstrovstvá Bratislavy 
Kód pretekov:    13921BS 
 
Dátum konania: 21. - 22. 9. 2013 Miesto: Areál RS Team, Záhorská Bystrica 
  
Usporiadateľ: RS TeamBratislava Hl. rozhodca:RNDr. Róbert Fekár 
Riaditeľ: Dušan Sabó Rozhodcovia:Dana Ivančíková  
Org. zabezpečenie: Petra Siváková  IvanaBábyová 
Telefón: 0908 498 578 Správca opracoviska: Jozefína Mocková  
e-mail:info@rsteamtrophy.sk Tech. delegát: RNDr. Róbert Fekár  
Lek. služba: MUDr. Peter Matulník Autor parkúrov: Quintin Maertens(NLD) 
Vet. služba: MVDr. Ingrid Valábková Podkováč: Marek Juríček 
 
Ubytovanie: nie Účasť: otvorená 
Ustajnenie: áno (80€/box)* Uzávierka prihlášok:  13. 9. 2013 
Slama: 5 €/balík On-line prihlášky: www.rsteamtrophy.sk 
Seno: 8 €/balík Kolbisko (povrch/rozmer): piesok/80x50m 
El. prípojka: 20 € Opracovisko (povrch/rozmer): piesok/65x23m 
Zápisné: 12 €/kôň 
 

Zmeny v prihláškach prosíme nahlásiť telefonicky (0905 310 172), 20. 9.2013 od 16:30 - 
18:00 hod.Kancelária pretekov bude počas konania pretekov otvorená každý deň od 8:00 hod. - 20:00 
hod.V prípade potreby sa začiatok súťaží č. 1 a 5 môže zmeniť. Aktuálne časy začiatkov oboch súťaží 

budú deň vopred zverejnené na stránke www.rsteamtrophy.sk spolu s predbežnými štartovnými listinami. 
 

Záväznú objednávku na ustajnenie prosím pošlite do: 6. 9.2013.  
*Cena za ustajnenie sa vzťahuje na celé preteky, vrátane prvého nastlania (slama). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Súťaže 
 
1. Názov: Cena JUKO (dvojfázové skákanie), otvorená súťaž 
Dátum: 21. 9. 2013 Hod: 9:00 hod. Rýchlosť:  350m/min 
Výška prekážok: 90/95 cm Počet prekážok: 8/5 Čl. pravidiel: 274.5.2 
Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 
2.Názov: SPISAK RIDING Trophy- finále, otvorená súťaž 
Dátum: 21. 9. 2013 Hod: následne Rýchlosť:  350m/min 
Výška prekážok: 100/105 cm Počet prekážok: 8/5 Čl. pravidiel: 274.5.2 
Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 Súťaž je otvorená, účastníci SPISAK RIDING Trophy budú vyhodnotení zvlášť. 
 
V prestávke medzi súťažami 2. a 3. sa uskutoční špeciálna súťaž: „Skok po vlastných“.  

Cena pre víťaza: 100€ 
 
3. Názov: EQUIMINS Trophy - finále, otvorená súťaž 
Dátum: 21. 9. 2013 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 110/115 cm Počet prekážok: 9/6 Čl. pravidiel: 274.5.2 
Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
Súťaž je otvorená, účastníci EQUIMINS Trophy budú vyhodnotení zvlášť. 
 
4. Názov: CAVALOR Trophy- finále, otvorená súťaž 
Dátum: 21. 9. 2013 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 120/125cm Počet prekážok: 9/6 Čl. pravidiel: 274.5.2 
Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
Súťaž je otvorená, účastníci CAVALOR Trophy budú vyhodnotení zvlášť. 
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5.1Názov:„ZM“(limitovaný čas), otvorená súťaž 
Dátum: 22. 9. 2013 Hod: 9:00 hod. Rýchlosť:  350m/min 
Výška prekážok: 95 cm Počet prekážok: 8 Čl. pravidiel: 238.1.4 
Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 
5.2Názov: „Z“ (limitovaný čas), otvorená súťaž 
Dátum: 22. 9. 2013 Hod: následne Rýchlosť:  350m/min 
Výška prekážok: 100 cm Počet prekážok: 8 Čl. pravidiel: 238.1.4 
Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 
Súťaže 5.1 a 5.2 majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž 5.2 začne bezprostredne po skončení 
súťaže 5.1 a dekorácia oboch súťaží sa uskutoční po skončení súťaže 5.2. Športová dvojica môže 
štartovať len v jednej z týchto súťaží. 
 
6.1Názov: „ZZL“ (na čas), otvorená súťaž 
Dátum: 22. 9. 2013 Hod: následne Rýchlosť:  350m/min 
Výška prekážok: 105 cm Počet prekážok: 9 Čl. pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 
6.2Názov: EquiStyle Cup pre deti - finále aKMK pre 4-ročné kone, otvorená súťaž 
 M-BO Deti 
Dátum: 22. 9. 2013 Hod: následne Rýchlosť:  350m/min 
Výška prekážok: 110 cm Počet prekážok: 9 Čl. pravidiel: 238.2.2 
Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
Súťaž je otvorená, účastníci M-BO, KMK a EquiStyle Cuppre deti budú vyhodnotení zvlášť. 
 
Súťaže 6.1 a 6.2 majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž 6.2 začne bezprostredne po skončení 
súťaže 6.1 a dekorácia oboch súťaží sa uskutoční po skončení súťaže 6.2. Športová dvojica môže 
štartovať len v jednej z týchto súťaží, okrem športových dvojíc štartujúcich v rámci KMK 4-ročných 
koní.  
 
7.1 Názov:  „ZZL“ (na čas), otvorená súťaž 
Dátum: 22. 9. 2013 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 115 cm Počet prekážok: 10 Čl. pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 
7.2 Názov:  EquiStyle Cup pre juniorov - finálea KMK pre 5-ročné kone,otvorená súťaž 
 M-BO Juniori 
Dátum: 22. 9. 2013 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 120 cm Počet prekážok: 10 Čl. pravidiel: 238.2.2 
Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 Súťaž je otvorená, účastníci M-BO, KMK a EquiStyle Cup pre juniorov budú vyhodnotení zvlášť. 
 
Súťaže 7.1 a 7.2 majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž 7.2 začne bezprostredne po skončení 
súťaže 7.1 a dekorácia oboch súťaží sa uskutoční po skončení súťaže 7.2. Športová dvojica môže 
štartovať len v jednej z týchto súťaží, okrem športových dvojíc štartujúcich v rámci KMK 5-ročných 
koní.  
 
8.1Názov:  „LS“(na čas)a KMK pre 6-ročné kone, otvorená súťaž 
Dátum: 22. 9. 2013 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 125 cm Počet prekážok: 11 Čl. pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 Súťaž je otvorená, účastníci KMK budú vyhodnotení zvlášť. 

   
8.2Názov: Cena EquiStyle, otvorená súťaž 
 M-BOSeniori 
 Dátum: 22. 9. 2013 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 130 cm Počet prekážok: 11 Čl. pravidiel: 238.2.2 
Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 25 € Ceny: 500 € 
   (150-120-95-75-60) € 
 Súťaž je otvorená, účastníci M-BObudú vyhodnotení zvlášť. 
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Súťaže 8.1 a 8.2 majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž 8.2 začne bezprostredne po skončení 
súťaže 8.1 a dekorácia oboch súťaží sa uskutoční po skončení súťaže 8.2. Športová dvojica môže 
štartovať len v jednej z týchto súťaží. 

 
 
V rámci pretekov RS TEAM Trophy 2013 sa uskutočnia nasledovné „seriálové“ súťaže: 
 

Equistyle Cup pre deti 
- súťaž sa skladá z 9 kôl, otvorená je  

pre deti do 14 r. 
- zvíťazí dvojica, ktorá získa najvyšší súčet bodov 

(body bude dvojica zbierať za výkon 
a umiestnenie) 

- súťaže zaradené do EquistyleCup pre deti: 95 - 
110cm 

 
EquiStyle Cup pre juniorov 

- súťaž sa skladá z 9 kôl, otvorená je pre juniorov 
- zvíťazí dvojica, ktorá získa najvyšší súčet bodov 

(body bude dvojica zbierať za výkon 
a umiestnenie) 

- súťaže zaradené do EquistyleCup pre juniorov: 
110 - 130cm 

 
SPISAK RIDING Trophy 

- súťaž sa skladá z 9 kôl, otvorená je pre jazdcov, 
ktorí za posledné 2 roky nedosiahli výkonnosť „L“ a 
vyššie 

- zvíťazí dvojica, ktorá získa najvyšší súčet bodov 
(body bude dvojica zbierať za výkon 
a umiestnenie) 

- súťaže zaradené do SPISAK RIDINGTrophy:  
90 - 100cm 

 

EQUIMINS Trophy 
- súťaž sa skladá z 9 kôl, otvorená je pre 

jazdcov: 
� vek: 18 r. a viac 
� výkonnosť: jazdci, ktorí za posledné 2 

roky nedosiahli výkonnosť „S“ a vyššie 
- zvíťazí dvojica, ktorá získa najvyšší súčet 

bodov (body bude dvojica zbierať za výkon 
a umiestnenie) 

- súťaže zaradené do EQUIMINS Trophy:  
100 - 110cm 

 
CAVALOR Trophy 

- súťaž sa skladá z 9 kôl, otvorená je pre 
jazdcov: 
� vek: 18 r. a viac 
� výkonnosť: jazdci, ktorí za posledné 2 

roky nedosiahli výkonnosť „S“ a vyššie 
- zvíťazí dvojica, ktorá získa najvyšší súčet 

bodov (body bude dvojica zbierať za výkon 
a umiestnenie) 

- súťaže zaradené do CAVALOR Trophy:  
105 - 120cm 

 
 

 

 
Poznámky: 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny. V prípade nepriaznivého počasia môžu byť preteky zrušené. 
Odporúčame účastníkom, aby sa telefonicky informovali na aktuálny stav. Náklady na preteky si v plnom 
rozsahu hradia účastníci. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní, ani 
za vecné škody spôsobené tretím osobám. Pred vyložením koní sú účastníci povinní odovzdať ich pasy s 
platným veterinárnym osvedčením v kancelárii pretekov. Aktuálne informácie o pretekoch, ako aj kompletné 
štatúty jednotlivých „seriálových“ súťažiach, nájdu účastníci aj na stránke www.rsteamtrophy.sk.POZOR! 
Športová dvojica môže byť hodnotená len v jednej „seriálovej“ súťaži. V prípade, ak si jazdec 
nevyberie sám a nenahlási svoju voľbu usporiadateľovi, usporiadateľ bude športovú dvojicu dlhodobo 
hodnotiť v rámci „seriálovej“ súťaže, do ktorej športová dvojica nastúpi ako do prvej.  
 
 
 
 
 
Rozpis schválený dňa: 27.8.2013, Ing. Silvia Gavorníková, v.r. 


