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Rozpis jazdeckých pretekov: “RS TEAM Trophy” (II. kolo) 
Kód pretekov: 14614BS 
 
Dátum konania: 14. - 15. 6. 2014   Miesto: Areál RS Team, Záhorská Bystrica      
Usporiadateľ: JK RS Team              Hl. rozhodca: Prof. J. Halgoš  
                       a Jazdecká oblasť Trnava (JOTT)     Rozhodcovia: Janka Rindošová  
Riaditeľ: Dušan Sabo  Ivana Bábyová 
CEO: Petra Siváková               
Telefón: 0908 498 578                                     Správca opracoviska: Jozefína Mocková   
e-mail: info@rsteamtrophy.sk Tech. delegát: Prof. J. Halgoš 
Lek. služba: MUDr. Peter Matulník                 Autor parkúrov: Ján Skatulla    
Vet. služba: MVDr. Ingrid Valábková  Podkováč: Henry Mock 
Ubytovanie: nie                                               Účasť: otvorená                                          
Ustajnenie: áno (70 €/box)* Uzávierka prihlášok:  6. 6. 2014                  
Slama: 5 €/balík Uzávierka objednávok na ustajnenie: 6. 6. 2014 
Seno: 8 €/balík On-line prihlášky: www.rsteamtrophy.sk  
El. prípojka: 20 €   Kolbisko (povrch/rozmer): piesok/80x50m     
Reg. poplatok: 12 €/kôň Opracovisko (povrch/rozmer): piesok/65x23m   
 

Zmeny v prihláškach nahláste 13.6.2014 telefonicky (0905 310 172), od 16:30 - 18:00 hod.  
Kancelária pretekov bude počas konania pretekov otvorená od 8:00 hod. - 20:00 hod.  
Začiatok súťaží č. 1 a 6 sa môže zmeniť. Časový harmonogram súťaží bude zverejnený  

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

*Cena za ustajnenie sa vzťahuje na celé preteky, vrátane prvého nastlania (slama).  
Objednávka na ustajnenie je záväzná.  

 

Jazdci registrovaní v JOTT majú 20% zľavu zo štartovného a registračného poplatku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Súťaže 
 
1.1 Názov: „ZP“ - PONY Trophy, súťaž otvorená len pre kategóriu „Pony“                                                    
    Dátum: 14. 6. 2014 Hod: 8:00 hod. Rýchlosť:  325m/min                            
    Výška prekážok: 60 cm Počet prekážok: 8 Čl. pravidiel: 238.1.1              
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 

 Výsledky súťaže sa započítavajú do Slovenského skokového PONY pohára 2014. 
 
1.2 Názov: „ZLP“ - PONY Trophy, súťaž otvorená len pre kategóriu „Pony“                                                    
    Dátum: 14. 6. 2014 Hod: následne Rýchlosť:  325m/min                            
    Výška prekážok: 70 cm Počet prekážok: 8 Čl. pravidiel: 238.1.1              
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky  

 Výsledky súťaže sa započítavajú do Slovenského skokového PONY pohára 2014. 
 

Súťaže 1.1 a 1.2 majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž 1.2 začne bezprostredne po skončení 
súťaže 1.1. Jazdci štartujúci v súťaží 1.1 a 1.2 majú možnosť opracovať kone priamo na parkúre 
v čase od 7:30 -7:45 hod. (bez možnosti skákať!). 

 
2.1 Názov: Skákanie do 80 cm (limitovaný čas), otvorená súťaž                                                    
    Dátum: 14. 6. 2014 Hod: 9:00 hod. Rýchlosť:  350m/min                            
    Výška prekážok: 80 cm Počet prekážok: 8 Čl. pravidiel: 238.1.4              
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 
2.2a) Názov: SPISAK RIDING Trophy (II. kolo)                                                    
    Dátum: 14. 6. 2014 Hod: následne Rýchlosť:  350m/min                            
    Výška prekážok: 90 cm Počet prekážok: 8 Čl. pravidiel: 262.8                           
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 Súťaž je otvorená len pre účastníkov SPISAK RIDING Trophy. 
 
2.2b) Skákanie do 90 cm (limitovaný čas), otvorená súťaž                                                      
    Dátum: 14. 6. 2014 Hod: následne Rýchlosť:  350m/min                            
    Výška prekážok: 90 cm Počet prekážok: 8 Čl. pravidiel: 238.1.4                           
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
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Súťaže 2.1 a 2.2 majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž 2.2 začne bezprostredne po skončení 
súťaže 2.1 a dekorácia oboch súťaží sa uskutoční po skončení súťaže 2.2. Športová dvojica môže 
štartovať len v jednej z týchto súťaží. Toto obmedzenie neplatí pre účastníkov SPISAK RIDING Trophy. 

 
3.1 Názov: EQUISTLYLE Cup pre deti (II. kolo), otvorená súťaž          
    Dátum: 14. 6. 2014 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 
     Súťaž je otvorená, účastníci EquiStyle Cup pre deti budú vyhodnotení zvlášť. 
 
3.2 Názov: „ZZL“ (limitovaný čas), otvorená súťaž                                                                                                                                                             
    Dátum: 14. 6. 2014 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min                             
    Výška prekážok: 105 cm Počet prekážok: 8 Čl. pravidiel: 238.1.4                           
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 
Súťaže 3.1 a 3.2 majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž 3.2 začne bezprostredne po skončení 
súťaže 3.1 a dekorácia oboch súťaží sa uskutoční po skončení súťaže 3.2. Športová dvojica môže 
štartovať len v jednej z týchto súťaží. 
 
4.1 Názov: EQUISTLYLE Cup pre juniorov (II. kolo), otvorená súťaž                                                                                                                             
    Dátum: 14. 6. 2014 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min                             
    Výška prekážok: 110 cm Počet prekážok: 9 Čl. pravidiel: 238.2.1                           
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
     Súťaž je otvorená, účastníci EquiStyle Cup pre juniorov budú vyhodnotení zvlášť. 
 
4.2 Názov: „ZLL“ (limitovaný čas), otvorená súťaž                                                                                                                                                             
    Dátum: 14. 6. 2014 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min                             
    Výška prekážok: 115 cm Počet prekážok: 9 Čl. pravidiel: 238.2.1                           
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 
Súťaže 4.1 a 4.2 majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž 4.2 začne bezprostredne po skončení 
súťaže 4.1 a dekorácia oboch súťaží sa uskutoční po skončení súťaže 4.2. Športová dvojica môže 
štartovať len v jednej z týchto súťaží. 
 
5.1 Názov: „L“ (na čas), otvorená súťaž          
    Dátum: 14. 6. 2014 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min                             
    Výška prekážok: 120 cm Počet prekážok: 10 Čl. pravidiel: 238.2.1                           
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 
5.2 Názov: Land Rover – Dámska jazda, otvorená súťaž                                                                                                                             
    Dátum: 14. 6. 2014 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min                             
    Výška prekážok: 125 cm Počet prekážok: 10 Čl. pravidiel: 238.2.1                           
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
     Súťaž je otvorená, dámy budú vyhodnotené zvlášť. Víťazka získa Land Rover na víkend s plnou 

nádržou. 
 
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. 
 
6.1 Názov: „ZMZ“ (limitovaný čas), otvorená súťaž          
    Dátum: 15. 6. 2014 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 
 
6.2 Názov: EQUISTLYLE Cup pre deti (III. kolo), otvorená súťaž             
    Dátum: 15. 6. 2014 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 
     Súťaž je otvorená, účastníci EquiStyle Cup pre deti budú vyhodnotení zvlášť. 
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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.  

 
7.1 Názov: BIODERMA Trophy (II. kolo), otvorená súťaž          
    Dátum: 15. 6. 2014 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min                             
    Výška prekážok: 105 cm Počet prekážok: 9 Čl. pravidiel: 238.1.4                           
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
     Súťaž je otvorená, účastníci BIODERMA Trophy budú vyhodnotení zvlášť. 
 
7.2 Názov: „ZL“, otvorená súťaž 
    Dátum: 15. 6. 2014 Hod: následne Rýchlosť:  350m/min                            
    Výška prekážok: 110 cm Počet prekážok: 9 Čl. pravidiel: 238.1.4              
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 
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.  
 
8.1 Názov:  EQUISTLYLE Cup pre juniorov (III. kolo), otvorená súťaž 
    Dátum: 15. 6. 2014 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 
     Súťaž je otvorená, účastníci EquiStyle Cup pre juniorov budú vyhodnotení zvlášť. 
 
8.2 Názov:  „L“ (na čas), otvorená súťaž  
    Dátum: 15. 6. 2014 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min                             
    Výška prekážok: 120 cm Počet prekážok: 10 Čl. pravidiel: 238.2.1                           
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 8 € Ceny: stužky 
 
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. 
 
Pred hlavnou súťažou sa uskutoční špeciálna súťaž pre začínajúce talenty: „VODENIE“. 
Propozície sú zverejnené na stránke www.rsteamtrophy.sk.  
 
9.1 Názov: „LS“ (na čas), otvorená súťaž                                                      
    Dátum: 15. 6. 2014 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 

   
9.2 Názov: Cena BIODERMA, otvorená súťaž                                                     
   Dátum: 15. 6. 2014 Hod: následne Rýchlosť: 350m/min                             
    Výška prekážok: 130 cm Počet prekážok: 11 Čl. pravidiel: 238.2.2 
    Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 16 € Ceny: 330 € 
   (100-80-65-50-35)€ 
 
Súťaže 9.1 a 9.2 majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž 9.2 začne bezprostredne po skončení 
súťaže 9.1 a dekorácia oboch súťaží sa uskutoční po skončení súťaže 9.2. Športová dvojica môže 
štartovať len v jednej z týchto súťaží. 
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V rámci pretekov RS TEAM Trophy 2014 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 Equistyle Cup 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 Equistyle Cup pre juniorov: 
110 - 120cm 

 
SPISAK RIDING Trophy 

- súťaž sa skladá z 5 kôl, otvorená je pre jazdcov, 
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), hodnotí sa štýl jazdca 

- súťaže zaradené do SPISAK RIDING Trophy:    
90 - 105cm 

 
 
 

BIODERMA Trophy 
- súťaž sa skladá z 5 kôl, otvorená je pre 

dospelých jazdcov, 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 BIODERMA Trophy:        
100 - 115cm 

 
PONY Trophy 

- súťaž sa skladá z 5 kôl, otvorená je pre deti 
a juniorov v kategórii PONY  

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

- súťaže zaradené do PONY Trophy sa 
uskutočnia na výške 60 - 80cm 

 
VODENIE  
- špeciálna súťaž pre deti od 4 - 8r. a ich 

rodičov, resp. „vodičov“ 
- jazdci absolvujú predpísanú „úlohu“ na 

koňoch vedených vodičmi 
- jazdci aj vodiči sú oblečení v korektnom 

jazdeckom úbore, hodnotí sa celkový dojem 
 

 

 
Poznámky: 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny. V prípade nepriaznivého počasia môžu byť preteky zrušené, preto 
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, nájdete 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.  
 
7.05.2014                                                                                       Anna Virágová 


