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Majstrovstvá Trenčianskej oblasti 

 detí, juniorov a seniorov v drezúre 2014 
 

Kód pretekov:   14914ZD 

Usporiadateľ: Jazdecký klub Uhliská 

Miesto konania:  Gazdovstvo Uhliská, Nemšová    

Kontaktná adresa: Gazdovstvo Uhliská, Kúty 1459/20, 914 41 Nemšová        

Email: jkuhliskapreteky@gmail.com                               

Dátum konania:  14. 09. 2014 

Riaditeľ pretekov: Pavol Chmelina  

Hl. rozhodca:                                  Ing.Iva  Schutzová / CZE / 

Rozhodcovský zbor: Ing.Renáta Sedláčková CZE/ Ludek Erbek /CZE/ 

Technické zabezpečenie: Pavol Adamať    

Kolbisko:  40m x 20m, vonkajši obdlžnik (v prípade nepriaznivého 

                                                         počasia krytá jazdecká hala) 

Opracovisko: 60m x 30m, krytá jazdecká hala 

Ustajnenie: obmedzené počtom, rezervácie na tel. č. 0905 724 852 

Cena ustajnenia: 15 €/ deň 

Ubytovanie:  Penzión na Závade, tel. 0907 153 852 p. Lehotský 

Občerstvenie: Reštaurácia Gazdovstvo Uhliská - domáce špeciality 

Kancelária pretekov: od 7:30 hod 
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Súťaže: 
 
1. súťaž  
Majstrovstvá detí JO Trenčín  
Uloha SJF Z1 (1995) 
- súťaž otvorená, zvlášť vyhodnotené deti do 14 rokov JO Trenčín 
Začiatok: 10:00 hod  
Štartovné: 8 Eur  
Ceny: medaile, diplomy - majstrovská súťaž  
       stužky - otvorená súťaž 
 
2. súťaž 
Úloha FEI pre 4 –ročné kone (2009) 
a./ Majstrovstvá JO Trenčín mladých koní 
 Súťaž otvorená pre 4-5 ročné kone z jazdeckej oblasti Trenčín 
b./ hobby drezúra -  súťaž otvorená pre jazdcov bez licencie 
Štartovné: 10 Eur Ceny: stužky, poháre 
 
3. súťaž 
Majstrovstvá juniorov JO Tren čín  
Uloha SJF L1 (1995) 
- súťaž otvorená, zvlášť vyhodnotení juniori JO Trenčín  
Štartovné: 10 Eur Ceny: medaile, diplomy - majstrovská súťaž 
                                                                               stužky - otvorená súťaž 
 
4. súťaž 
Majstrovstvá seniorov JO Trenčín 
Rakúska úloha S1/M1, 2007/ 
- súťaž otvorená, zvlášť hodnotení seniori JO Trenčín 
Štartovné: 10 Eur Ceny: medaile, diplomy, poháre - majstrovská súťaž 
                                                                               stužky - otvorená súťaž 
 
Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej 

prihlášky. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. 

koní počas celej akcie. Všetci účastníci zodpovedajú za škody spôsobené osobne alebo ich 

koňmi tretej osobe. Preteká sa v korektnom úbore jazdca a výstroji koňa predpísanom 

v stanovách SJF. Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s platnými 

veterinárnymi osvedčeniami. Štart v súťaži je povolený len prihláseným jazdcom, ktorí sa 

prezentujú minimálne 1 hod. pred začiatkom pretekov v kancelárii pretekov a  uhradia 

všetky poplatky.  Dekorovaných bude prvých päť umiestnených alebo minimálne štvrtina 

štartujúcich stužkami. Dekorácie prebehnú po ukončení jednotlivých drezúrnych úloh. 

Národné úlohy sa môžu čítať - čítajúceho zabezpečí každý sám. FEI úlohy sa jazdia spamäti.  
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Prihlášky na preteky posielajte mailom na adresu: jkuhliskapreteky@gmail.com 
Vyplatenie štartovného bude prebiehať priamo na mieste, v kancelárii pretekov 

v HOTOVOSTI ! 
Uzávierka prihlášok do 10.9 2014.  
 
 
Za usporiadateľa: Pavol Adamať 
 
 
Rozpis schválený SJF dňa: 31. 08. 2014 
 

Ing. Michaela Horná 
Drezúrna komisia SJF 


