
 Telefón: 0905 724

Rozpis jazdeckých pretekov 

o cenu Veľkono
 

Usporiadateľ: 

Miesto konania:  

Kontaktná adresa: 

Email:  

Kód pretekov :                               

Dátum konania:  

Riaditeľ pretekov: 

Hlavný rozhodca: 

Rozhodcovia skokových súťaží:

Autor parkúru:  

Technický delegát:  

Technické zabezpečenie: 

Zapisovateľ:    

Lekárska služba: 

Veterinárna služba: 

Podkováč: 

Kolbisko:  

 

Opracovisko: 

Ustajnenie: 

Cena ustajnenia: 

Ubytovanie:  

Občerstvenie: 

Kancelária pretekov: 

 
 
 
 
 
 

 

Telefón: 0905 724 852  Email: jkuhliskapreteky@gmail.com

Rozpis jazdeckých pretekov  

ľkonočného vajíčka Gazdovstvo Uhliská

Jazdecký klub Uhliská 

Gazdovstvo Uhliská, Nemšová    

Gazdovstvo Uhliská 1459/20, Nemšová

jkuhliskapreteky@gmail.com 

                             14419ZS 

19. 04. 2014 

Chmelina Pavol 

Anna Virágová 

ťaží:   I. Kurej, P. Juhász, I. Polyaková 

J. Klein 

Anna Virágová 

Adamať P. 

 

zabezpečená 

zabezpečená 

za úhradu 

50m x 20m, vonkajšia jazdiareň (v prípade 

počasia krytá jazdecká hala) 

60m x 30m, krytá jazdecká hala 

obmedzené počtom, rezervácie na tel. č. 0905 724 852

13 €/ deň 

 NTS-Nemšová, tel.č. +421 907 890 613, p. Kresánek

Reštaurácia Gazdovstvo Uhliská - domáce špeciality

od 7:00 hod. 

Email: jkuhliskapreteky@gmail.com 

 

Gazdovstvo Uhliská 

Uhliská 1459/20, Nemšová        

(v prípade nepriaznivého 

cie na tel. č. 0905 724 852 

613, p. Kresánek 

domáce špeciality 



 Telefón: 0905 724

Súťaže: 
1. súťaž - Hobby parkúr 
 - pre jazdcov a kone bez licencie
 Dátum: 19. 04. 2014 
 Výška prekážok: 60 - 80 cm 

Poplatok: 5 Eur 
 
2. súťaž - Hobby parkúr 
 - pre jazdcov a kone bez licencie
 Dátum: 19. 04. 2014 
 Výška prekážok: 80 - 90 cm 

Poplatok: 5 Eur 
 
3. súťaž – parkúr stupňa „Z“
 - pre jazdcov a kone, ktoré v
 Dátum: 19. 04. 2014 
 Výška prekážok: do 100 cm 
 Štartovné: 8 Eur 
 
4. súťaž – parkúr stupňa „ZL“ o cenu 
 - otvorený 
      Dátum: 19. 04. 2014 
 Výška prekážok: do 110 cm

Štartovné: 15 Eur 
 

 

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpe

prihlášky.  

Hobby parkúrov sa môžu zúč

učiteľa jazdy v parkúre je povolená.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. 

celej akcie. 

Všetci účastníci zodpovedajú za škody spôsobené osobne alebo ich ko

Preteká sa v korektnom úbore jazdca a

Pred vyložením koní je potrebné predloži

Štart v súťaži je povolený len prihláseným, odprezentovaným minimálne 

začiatkom pretekov v kancelárii pretekov a

 

 

 

0905 724 852  Email: jkuhliskapreteky@gmail.com

kone bez licencie 
Čas: 10:00 hod  

80 cm  Počet prekážok: 6                  
Ceny: stužky, vecné ceny 

kone bez licencie 
Čas: následne  

90 cm  Počet prekážok: 8                   
Ceny: stužky, vecné ceny 

„Z“  o cenu .... 
pre jazdcov a kone, ktoré v sezóne 2013 neabsolvovali parkúr stupňa „S“

Čas: následne rýchlos
0 cm  Počet prekážok: 9                 Čl. pravidel: 238.2.2

Ceny: stužky, finančné ceny: 150 Eur

a „ZL“ o cenu .... 

Čas: následne  
Výška prekážok: do 110 cm         Počet prekážok: 10, jeden dvojskok    

Ceny: stužky, finančné ceny: 300 Eur

ujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej 

sa môžu zúčastniť kone a jazdci aj bez licencie. Prítomnos

parkúre je povolená. 

 nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. 

astníci zodpovedajú za škody spôsobené osobne alebo ich koňmi tretej osobe.

korektnom úbore jazdca a výstroji koňa predpísanom v stanovách SJF.

je potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi osved

aži je povolený len prihláseným, odprezentovaným minimálne 

kancelárii pretekov a po uhradení všetkých poplatkov !

@gmail.com 

ňa „S“ 
rýchlosť: 350m/min. 
Čl. pravidel: 238.2.2 
150 Eur 

 rýchlosť: 350m/min. 
   Čl. pravidel: 238.2.2 

300 Eur 

enstvo na základe záväznej písomnej 

Prítomnosť trénera alebo 

 nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. koní počas 

astníci zodpovedajú za škody spôsobené osobne alebo ich koňmi tretej osobe. 

stanovách SJF. 

mi veterinárnymi osvedčeniami. 

aži je povolený len prihláseným, odprezentovaným minimálne 1 hod. pred 

po uhradení všetkých poplatkov ! 



 Telefón: 0905 724

Tieto preteky sú súčasťou série pre

Závada v dátumoch: 

1. kolo 19.04. 2014 

2. kolo 13.09. 2014 

3. kolo 13.12. 2014 - finále. 

Cieľom série je možnosť absolvova

sa stáva jazdec, ktorý po súčte bodov

 

Prihlášky na preteky posielajte mailom na adresu

Uzávierka prihlášok 7 dní pred konaním pretekov t
Vyplatenie štartovného bude prebieha

 
 
 
 
Schválil  13.3.2014                                                                  

 

0905 724 852  Email: jkuhliskapreteky@gmail.com

ou série pretekov, ktoré organizuje Gazdovstvo Uhliská, Tren

 absolvovať parkúry v  letnom aj zimnom období

sa stáva jazdec, ktorý po súčte bodov z jednotlivých kôl získa najvyšší po

Prihlášky na preteky posielajte mailom na adresu: jkuhliska preteky
 

Uzávierka prihlášok 7 dní pred konaním pretekov t.j. 12. 04. 2014
Vyplatenie štartovného bude prebiehať priamo na mieste, v kancelárii pretekov 

v HOTOVOSTI ! 
 
 

Schválil  13.3.2014                                                                  Slavomír Magál, v.r.

@gmail.com 

tekov, ktoré organizuje Gazdovstvo Uhliská, Trenčianska 

aj zimnom období.  Víťazom vo finále 

jednotlivých kôl získa najvyšší počet bodov.  

preteky@gmail.com 

12. 04. 2014 
kancelárii pretekov 

Slavomír Magál, v.r. 


