
Rozpis jazdeckých pretekov v military Šaľa 
Memoriál Heraldika 

  
Kód pretekov:     14510ZC 
Názov pretekov:  Memoriál Heraldika 
Dátum konania:  10.5.-11.5. 2014 
 Miesto: SOŠ Šaľa  
 Riaditeľ: Ing. Birsteinová 
Tajomník: Ing. Szabová  
Hl. rozhodca: Prof. Jozef Halgoš  
Tech. delegát: Prof. Jozef Halgoš  
Rozhodcovia :  Ivan Kurej, Ivan Uhrovčík 
Usporiadateľ: JO pri SOUP Šaľa a ZRŠ Šaľa 
Kontaktná osoba : Ing. Magdinová  Zuzana                                                                                                    
Tel. číslo kontaktnej osoby: 0903435210  
Lek. služba: NsP Šaľa  
Vet. služba: MVDr.Hollý Podkováč: Václav Bergendi  
 Účasť: otvorená                                                                    Uzávierka prihlášok: 8.5.5.2014  
 Ustajnenie: obmedzené max.25 boxov  
 15€/deň  
Opracovisko(povrch/rozmer): 30x50m piesok  
Kolbisko : 80x50 m piesok 
Obdĺžnik : 20x60m piesok  
Prihlášky posielať na : zmagdinova@hotmail.com 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Súťaže   
  
  
Súťaž č.1 : Cena Heraldika súťaž st. „Z“  
Dátum: 10.5.2014  
Drezúrna skúška: CN2 (2009)  
Skoková skúška : 350-450m, 350m/min. 9 prekážok, do 90cm  
Terénna skúška : 1200m-1800m, 450m/min., 15 prekážok, 90cm  
Počet koní na jazdca : 3  
Štartovné : 15 €  
Ceny : poháre a vecné ceny  
  
  
Súťaž č.2 : Cena talentov súťaž st. „ZL“  
Dátum: 10.5.2014  
Drezúrna skúška: CN4 (2010- česká)  
Skoková skúška : 350-450m, 350m/min. 10 prekážok, do 100cm  
Terénna skúška : 2000m-2500m, 450m/min., 20prekážok, do 100cm  
Počet koní na jazdca : 3  
Štartovné : 15 €  
Ceny : poháre a vecné ceny  
  
  



  Časový harmonogram:  
  
10.5.2014  
  
 9.30 – 10.30hod. - prezentácia účastníkov  
11.00 hod. - začiatok drezúrnej skúšky CN2 súťaže č.1  
následne - začiatok drezúrnej skúšky CN4 súťaže č.2  
15.00 hod. – cca 1 hodinu po skončení drezúrnych úloh začiatok skokovej skúšky  
parkúr st. Z súťaže č.1 a následne parkúr st. ZL súťaže č.2  
17.00 hod. – prehliadka crossovej trate  
  
 11.5.2014  
  
10.00 hod. - začiatok terénnej skúšky súťaže č.1, následne terénna skúška súťaže č.2  
a následne slávnostné vyhodnotenie a dekorácia  
  
.......................................................................................................................................................
...  
  
  
Poznámky:  
- drezúrne súťaže sú otvorené aj pre jazdcov, ktorí neštartujú v súťažiach military, budú  
  vyhodnotení zvlášť a zvlášť budú vyhodnotení v drezúre aj žiaci stredných odborných škôl  
  odborov chovateľ a agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo.  
- usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu časového harmonogramu  
-náklady hradí vysielajúca organizácia  
-dodržiavanie platných vet. ustanovení nutné  
  pre military platia pravidlá vydané FEI 1.1. 2010 a  
  národné pravidlá 1 . januára 2010  
- v súťaži č.1 budú zvlášť vyhodnotení a odmenení žiaci stredných odborných škôl  
  odborov chovateľ a agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Rozpis schválený SJF dňa:  26.3.2014                                 Prof.Marko Halo, v.r. 


