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CENA SPOJENEJ ŠKOLY V IVANKE PRI DUNAJI- 2014 
                                                  Vo všestrannej spôsobilosti. 

14517BC 
 

        Organizátor:    Spojená škola, SNP 30,  
Ivanka pri Dunaji 900 28 

        Miesto konania:    Stredisko odbornej praxe-  Zálesie 
        Dátum:    17. -18. 5. 2014 
        Riadite ľ pretekov:    Ing. Katarína Kubišová  
        Tajomník pretekov:  Ing. Tatiana Vošáhliková 
        Org. zabezpe čenie:  Ing.Šťastný  Zdenek 
        Podková č:               Ing .Šťastný Zdenek 
        Rozhodcovia :               Prof. Jozef Halgoš  
                                              Artur Hubner 
                                              Mgr. Peter Šťastný   
                                              Peter Juhasz 
        Stavite ľ parkúru 
        a terénnej trate:           Ing. Zdeno Malík 
        Vet. Služba:   MVDr. Zuzana Holá 
        Lek. Služba:   zabezpečí organizátor 
        Uzávierka prihlášok:   do 15. 5. 2014 
        Prihlášky posiela ť:   zdenekstastny@szm.sk    
                                          Tel: 0917 761303 

                                                Fax: 02 45943062 
        Prezentácia:              17.5. 2014  do 9. 00 hod. 
        Povrch:    opracovisko – piesok  20 x 40 m 
                         kolbisko – piesok  40 x 6O m. 
                                             terénna trať : tráva 
        Ustajnenie:                 limitované, dohodou vopred 10 euro na deň 
        Ubytovanie:                nie 
 
        
 

SÚŤAŽ military: 
        
 

Súťaž č. 1 – military  „Z“  
 
        Dátum  :  17.5. .2014. 

Čas:    10.00 hod 
           Súťaž :  otvorená 

        Drezúrna úloha : CN -1 
        Terénna trať : cca 1200 m. 12 skokov do 90 cm. 
        Parkúr : 10 skokov do 100 cm. 
        Počet koní na jazdca: 3 
        Štartovné : 12 EUR 
        Ceny : poháre, ,stužky, vecné ceny 
         

Žiaci stredných odborných škôl vyhodnotení zvlášť. 
 
    



 

 
 
 
SÚŤAŽE parkúr: 
                  
Súťaž č. 1 – Parkúr   ZM.  
 
Dátum : 18.5.2014,  
Čas: cca 12:00 hod. (po krose)
Hodnotenie : limitovaný čas 
Výška prekážok: do 80 cm 
Účasť otvorená 
Počet koní na jazdca : 3 
Ceny: Stužky,  
Štartovné : 8 EUR 
Deti a žiaci SOŠ vyhodnotení zvláš

 
          

                                                                                      
Usporiadate ľ si vyhradzuje právo na zmeny v
Usporiad ateľ nezodpovedá za úrazy zú
nezodpovedá za vecné škody spôsobené ú
Usporiadate ľ žiada na prihláškach vyzna
stredných odborných škôl, ktorí
 
Pred vyložením koní treba predloži

 
 

 

       
Aktualizovaný rozpis schválený   
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(po krose) 
čas - čl. 238.1.4 

žiaci SOŠ vyhodnotení zvlášť. 

Súťaž č. 2 –  Parkúr  Z  
 
Dátum : 18.5.2014,  
Čas: následne po súťaži č
Hodnotenie : na čas, čl . 238 .2 .1. 
Výška prekážok : do 100 cm.
Účasť : otvorená 
Počet koní na jazdca : 3 
Ceny : Stužky, 
Štartovné : 8 EUR 
Deti a žiaci SOŠ vyhodnotení zvláš
 

                                                                                       
 si vyhradzuje právo na zmeny v  programe. 
 nezodpovedá za úrazy zú častnených osôb, koní a

nezodpovedá za vecné škody spôsobené ú časťou na pre tekoch.
 žiada na prihláškach vyzna čiť jazdcov v  kategóriách

škôl, ktorí  budú vyhodnotení zvláš ť. 

Pred vyložením koní treba predloži ť platné  veterinárne osved

    
schválený   dňa: 5.5.2014: Ing. Silvia Gavorníková

   

ťaži č.1 
čl . 238 .2 .1.  

Výška prekážok : do 100 cm. 

 

žiaci SOŠ vyhodnotení zvlášť 

astnených osôb, koní a  divákov a tiež 
tekoch.  

kategóriách  detí a žiakov 

platné  veterinárne osved čenie ! 

 
Ing. Silvia Gavorníková  


