
Spojené majstrovstvá oblastí SJF Žilina a Banská Bystrica v drezúre Dlhá nad Oravou 
 
Kód pretekov: 13831SD  
  
Dátum konania: 30.08.2014              Miesto: Dlhá nad Oravou 
Kontaktná adresa:  Monika Brieniková    Telefón: 0903 326 528 
                                 JK HÚŠŤ                          0905 283 274 
    Dlhá  nad Oravou 191  E-mail:   brienikova.monika@gmail.com 
    027 55  
 
Riadite ľ: František Brienik  
Tajomník:     Monika Brieniková  
 
Hl. rozhodca:  Rudolf Kohút 
Rozhodcovský zbor:    Edita Kohútová 
         Jozef Dokoupil   
 
Lek. služba:  zabezpečí usporiadateľ 
Vet. Služba:  MVDr. Vladimír Fetisov  
Podková č:    zabezpečí usporiadateľ za úhradu 
Uzávierka prihlášok: 28.08.2014 
Kolbisko (povrch/rozmer): piesok  20 x 60 
Opracovisko: (povrch/rozmer): hala/piesok, tráva 
Prezentácia ú častníkov:  30.08. 2014  od 8:00 
 
Súťaže: 
 
Súťaž č. 1: SJF drezúrna úloha Z1 1995  (začiatok o 9:30)  
                   Majstrovská súťaž – kategória detí + otvorená súťaž 
                   Štartovné do otvorenej súťaže 10,00 € 
                   Ceny: stužky, poháre 
 
 
Súťaž č. 2: FEI ME Deti – sú ťaž družstiev 2009  (začiatok následne)  
                   Otvorená súťaž 
                   Štartovné do otvorenej súťaže 10,00 € 
                   Ceny: stužky, poháre 
 
 
Súťaž č. 3: FEI ME Deti – sú ťaž jednotlivcov 2009  (začiatok následne)  
                   Majstrovská súťaž – kategória juniorov + otvorená súťaž 
                   Štartovné do otvorenej súťaže 10,00 € 
                   Ceny: stužky, poháre 
 
Súťaž č. 4: FEI ME Juniori -  úvodná úloha 2009 (za čiatok následne)  
                   Majstrovská súťaž – kategória mladých jazdcov a seniorov + otvorená súťaž 
                   Štartovné do otvorenej súťaže 10,00 € 
                   Ceny: stužky, poháre 
 
Zápisné na majstrovské sú ťaže je 10,00 €. 
 
Majstrovská sú ťaž bude vyhlásená v jednotlivých kategóriách v príp ade účasti 
piatich jazdcov z troch oddielov. 
V prípade neú časti potrebného po čtu jazdcov v kategórii mladých jazdcov bude  
táto spojená s kategóriou seniorov.  
 



POPLATKY:  
1) Ustajnenie (box, seno; slama): 15,00 € na deň 
2 ) Stravovanie formou bufetu 
3) Ubytovanie si zabezpečí štartujúci  
 

- FEI úlohy sa jazdia spamäti, ostatné úlohy sa čítajú, čitateľa si zabezpečí každý 
sám 

- Dekorovaných bude prvých päť umiestnených alebo minimálne štvrtina 
štartujúcich 

- Dekorácie prebehnú ihneď po skončení každej súťaže 
- Dekorácie majstrovských súťaží prebehnú po skončení každej súťaže.  
- Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb, divákov 

a koní, ani za vecné škody spôsobené účasťou na pretekoch 
- Pred vyložením koňa je potrebné predložiť platné veterinárne osvedčenie.  

 
Ubytovanie v okolí:  
Dlhá nad Oravou:     www.agddlha.sk 
Oravský Podzámok: www.kolibapodlampasom.sk 
                                 www.penzionunas.wbl.sk 
                                 www.racibor.eu 
Podbiel: chata Mountains friends – Jaromír Michalec, mountainsfriends@gmail.com 
Nižná: www.oravskyzrub.sk 
  
 
 
Rozpis schválený SJF d ňa: 05. 08. 2014 

Ing. Michaela Horná 
Drezúrna komisia SJF 


