
R O Z P I S 
 

Názov pretekov: Majstrovstvá detí a juniorov Košickej a Prešovskej oblasti 
Kód pretekov:                14705VS  Dátum: 5. - 6.7. 2014 
Miesto konania:             Tatranská Lomnica - HORSE AREA VYSOKÉ TATRY  
Adresa usporiadateľa: Združenie pre zachovanie jazdeckého športu v Tatrác h, Priekopa 

1533/23, 060 01 Kežmarok, Mesto Vysoké Tatry a Štátne lesy 
TANAP-u  

riaditeľ: Peter Mikulášik hlavný rozhodca : MVDr. Karahuta 
tajomník: Ing. M. Varga členovia zboru: Ján Dolný  
veterinárna sl.:  : MVDr. Vozár  J. Rindošová 
lekárska služba: NsP Kežmarok   Z. Horváthová  
technický delegát: Ján Kuchár staviteľ parkúru: MVDr. V. Hura  
podkováč: Dolný Štefan hlásateľ: Mgr. R. Bartoš 

 

Kolbisko  (povrch/rozmer): Tráva 100 x 100 m Ubytovanie: - nezabezpečujeme 
Opracovisko : Tráva  60 x 50 m Ustajnenie:  - nezabezpečujeme 
Účasť: Otvorená 

 
Uzávierka prihlášok: 03.07.2014 do 20:00 hod 
Prezentácia účastníkov: 05.07.2014 od 09:00 do 10:00,(pre súťaže č. 1,2,3 a 4) 
 06.07.2014 od 08:00 do 09:00 (pre súťaže č. 5,6,6.1,7,8, 8.1) 
       od 11:30 do 12:30 (pre súťaže č. 9 a 10) 
Prihlášky zaslať na adresu: Ing. Marián Varga  

Allendeho 2790/50 mobil:   0902 201 686 
059 51 Poprad  e-mail: maroskovarga@gmail.com 

 

S Ú Ť A Ž E 
 

SOBOTA 05.07.2014: 
 
1. Názov:  Parkúr 80 cm, otvorená súťaž 
 dátum: 05.07.2014  hod: 11:00  čl. pravidiel: 238 1.4 
 rýchlosť: 350 m/min  prekážky počet: 8/9 výška prek: 80 cm 
 počet koní na jazdca: 3 štartovné: 8 €  ceny: 100 € (30-25-20-15-10) 

 
2. Názov: Dvojfázové skákanie (Z-ZL), otvorená súťaž 
 dátum: 05.07.2014  hod: následne  čl. pravidiel: 274 5.3 
 rýchlosť: 350 m/min  prekážky počet: 8+5 výška prek: 100/110 cm 
 počet koní na jazdca: 3 štartovné: 10 €  ceny: 200 € (65-50-45-30-10) 
 
3. Názov: Parkúr st.  L,  otvorená súťaž 
 dátum: 05.07.2014  hod: následne  čl. pravidiel: 238 2.1 
 rýchlosť: 350 m/min  prekážky počet: 9/10 výška prek: 120 cm 
 počet koní na jazdca: 3 štartovné: 15 €  ceny: 300 € (90-75-60-45-30) 
 Poznámka: súťaž je súčasťou skokového pohára VSO juniorov 
 
4. Názov:  Skok S 
 dátum: 05.07.2014  hod: následne  čl. pravidiel: 238 2.2 
 rýchlosť: 350 m/min  prekážky počet: 11 výška prek: 130 cm 
 počet koní na jazdca: 3 štartovné: 25 €  ceny: 500 € (165-120-100-65-50) 
 Poznámka: súťaž je súčasťou skokového pohára VSO seniorov 
 



NEDEĽA 
 
5. Názov:  Parkúr 80 cm, Majstrovstvá detí jazdeckej oblasti Košice a Prešov , I. kolo 
 dátum: 06.07.2014  hod: 10:00  čl. pravidiel: 238 2.2 
 rýchlosť: 350 m/min  prekážky počet: 8/9 výška prek: 80 cm 
 počet koní na jazdca: 3 štartovné: 0 €  ceny: vecné 
 
6. Názov:  Parkúr st. Z, otvorená súťaž 
 dátum: 06.07.2014  hod: následne  čl. pravidiel: 238 2.2 
 rýchlosť: 350 m/min  prekážky počet: 8/9 výška prek: 100 cm 
 počet koní na jazdca: 3 štartovné: 10 €  ceny: 200 € (65-50-45-30-10 
 
6.1 Názov:  Parkúr st. Z, Majstrovstvá detí jazdeckej oblasti Košice a Prešov , II. kolo  
 dátum: 06.07.2014  hod: následne  čl. pravidiel: 238 2.2 
 rýchlosť: 350 m/min  prekážky počet: 8/9 výška prek: 100 cm 
 počet koní na jazdca: 3 štartovné: 0 €  ceny: vecné, 
 
7. Názov:  Parkúr st. ZL Majstrovstvá juniorov jazdeckej oblasti Košice a Pr ešov, I. kolo 
 dátum: 06.07.2014  hod: následne  čl. pravidiel: 238 2.2 
 rýchlosť: 350 m/min  prekážky počet: 9/10 výška prek: 110 cm 
 počet koní na jazdca: 3 štartovné: 0 €  ceny: vecné 
 
 
8. Názov: Parkúr st. L, otvorená súťaž 
 dátum: 06.07.2014  hod: následne  čl. pravidiel: 238 2.2 
 rýchlosť: 350 m/min  prekážky počet: 9/11 výška prek: 120 cm 
 počet koní na jazdca: 3 štartovné: 15 €  ceny: 300 € (90-75-60-45-30) 
 Poznámka: súťaž je súčasťou skokového pohára VSO juniorov 
 
 
8.1 Názov: Parkúr st. L, Majstrovstvá juniorov jazdeckej oblasti Košice a Pr ešov, II. kolo  
 dátum: 06.07.2014  hod: následne  čl. pravidiel: 238 2.2 
 rýchlosť: 350 m/min  prekážky počet: 9/11 výška prek: 120 cm 
 počet koní na jazdca: 3 štartovné: 0 €  ceny: vecné, 
 Poznámka: súťaž je súčasťou skokového pohára VSO juniorov 
 
 

slávnostné vyhlásenie výsledkov a dekorácia ví ťazov Majstrovstiev detí a juniorov 
 jazdeckej oblasti Košice a Prešov pre rok 2014 

 
 

9. Názov:  Skok S  CENA PRIMÁTORA 
 dátum: 06.07.2014  hod: 14:30   čl. pravidiel: 238 2.2
 rýchlosť: 350 m/min  prekážky počet: 11  výška prek: 130 cm 
 počet koní na jazdca: 3 štartovné: 25 €  ceny: 500 € (145-125-100-76-38+16), 
 Poznámka: súťaž je súčasťou skokového pohára VSO seniorov 
 
 
10. Názov: Mini - Maxi, „Cena Petra Mikulášika“ 
 dátum: 06.07.2014  hod: následne   čl. pravidiel: 262.6 
 štartovné: 15 €  Ceny: 300 € (85-60-45-30-20+60) 
 
 



11. Názov: Majstrovstvá detí jazdeckej oblasti Košice a Prešov  
 Pozostáva zo súťaží č. 5 a 6.1, v prípade rovnosti trestných bodov z dvoch kôl o víťazovi  
 rozhodne lepší výsledok a čas z druhého kola (6.1).  počet koní na jazdca: 3 
 štartovné: 0 €  ceny: diplom, medaila a poháre pre prvých troch umiestnených 
 
 
12. Názov: Majstrovstvá juniorov jazdeckej oblasti Košice a Pr ešov 
 Pozostáva zo súťaží č. 7 a 8.1, v prípade rovnosti trestných bodov z dvoch kôl o víťazovi  
 rozhodne lepší výsledok a čas z druhého kola (8.1).  počet koní na jazdca: 3 
 štartovné: 0 €  ceny: diplom, medaila a poháre pre prvých troch umiestnených 
 
 
 
 

Poznámky: 
 

1. Prihlášky po termíne, dohlasovanie na prezentácii – v zmysle platných smerníc SJF. 
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časovú úpravu programu 
3. Náklady na preteky hradí vysielajúca organizácia 
4. Pri prezentácii sa musí predložiť platné veterinárne osvedčenie platné na rok 2014. 
5. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy osôb, koní, ani za vecné škody 

spôsobené účasťou na pretekoch 
6. Majstrovstvá detí a juniorov jazdeckej oblasti Koši ce a Prešov  

Deti (od 11 do 14 rokov) – dvojkolová súťaž pozostáva zo súťaží č. 5 a 6.1, hodnotená podľa 
stupnice A.. V prípade rovnosti trestných bodov z dvoch kôl o víťazovi rozhodne lepší 
výsledok a čas z druhého kola. 
Juniori (15 – 18 rokov)  – dvojkolová súťaž pozostáva zo súťaží č. 7 a 8.1, hodnotená podľa 
stupnice A.. V prípade rovnosti trestných bodov z dvoch kôl o víťazovi rozhodne lepší 
výsledok a čas z druhého kola. 
Prví traja umiestnení v kat. detí aj juniorov obdržia diplom, medailu a poháre 

7. Dekorácia súťaží č. 5,6,6.1,7,8 a 8.1 sa uskutoční na slávnostnom vyhlásení výsledkov 
Majstrovstiev detí a juniorov jazdeckej oblasti Košice a Prešov pre rok 2014 

 
  

 

      
            Peter  MIKULÁŠIK 
Ing. Marián Varga, v.r.    riaditeľ pretekov 
Za SJF JO Prešov 
Dňa 4.6.2014 


