
          2014  WORLD  FEI   DRESSAGE  CHALLENGE  
          Drezúrne preteky 
 
Kód pretekov:  14922BD   
Usporiadateľ:  Slovenská jazdecká federácia 

v spolupráci s Dan Clubom  Stupava 
Miesto konania: Jazdecký areál Karlov Dvor, č. 2539  
    900 31 Stupava -  Dúbravy 
    Tel: 09034144415 
 
Dátum konania: 22. –24. septembra 2014  
 
Riaditeľ pretekov: Mgr. Miroslava Filová 
Tajomník pretekov: Ingrid Vrabcová 
Technický delegát: Zdeno Daniel 
 
Rozhodcovia:  Mr. Fouad Hamoud (ITA)  (C) 
    Mr. Peter Hansághy (HUN)  (E) 
     
 
Kolbisko:   20x60 m (piesok s textíliou)- vonkajšie 
Opracovisko:  20x60 m (piesok s textíliou) - hala 
 
Ustajnenie: v mieste podujatia, vonkajšie boxy k dispozícii 

22. 9. od 14:00 hod; 
(70,- Eur na celé podujatie) 

Stravovanie:  formou bufetu 
 
Ubytovanie:  Hotel Eminent, Hlavná 19, Stupava 
    e-mail: recepcia@hotel-eminent.sk 
    tel: +421 2 6010 3410 
 
Prihlášky:  danclub@danclub.sk  
Kontakt:  Miroslava Filová 0903 414 415 
 
Uzávierka prihlášok:  19. septembra 2014   
 
 



 
UPOZORNENIE: 
Všetky úlohy a pravidlá platné pre súťaže FEI WDCH sú 
k dispozícii na stránke drezúrnej komisie: www.drezura.wbl.sk  
 
Všetky úlohy sa jazdia spamäti a bez biča. Na opracovisku je povolený bič max. 120 cm 
(deti 110 cm). Dvojica jazdec – kôň sme štartovať v jednej súťaži; jeden jazdec smie 
štartovaťmax. na dvoch koňoch. Je zakázané, aby koňa, ktorý sa zúčastní súťaží, jazdil 
niekto iný od 18:00 hod dňa predchádzajúceho pred súťažou až do konca pretekov. 
 

PROGRAM: 
Pondelok  22. 9. 2014  
14:00- 16:00 - prezentácia 
17:00   - veterinárna prehliadka 
 
Utorok  23. 9. 2014 
Začiatok súťaží bude určený 22. 9. po veterinárnej prehliadke: 
 

1. Súťaž:  „PRELIMINARY“(2010) 
Úloha: FEI Challenge Preliminary Test  

- otvorená pre súťažiacich od 12 rokov a kone 6-roč. a staršie; 
- pre súťažiacich od 16 rokov a kone 5-roč. a staršie; 
2. súťaž: „ELEMENTARY“(2010) 

úloha: FEI Challenge Elementary Test   
- otvorená pre súťažiacich do 15 rokov a kone 6-roč. a staršie; 
- pre súťažiacich  od 16 rokov a skôr a kone 5-roč. a staršie; 

 
3. súťaž: „MEDIUM“(2010) 

úloha: FEI Challenge Medium Test    
- otvorená pre súťažiacich od 16 rokov a kone 6-roč. a staršie; 

 
4. súťaž: „ADVANCED“(2010) 

úloha: FEI Challenge Advanced Test   
- otvorená pre súťažiacich  od 16 rokov a kone 6-roč. a staršie; 
 
5. súťaž: „PRIX St. GEORG“ 

Úloha: Prix St. Georg (2009) 
- otvorená pre súťažiacich od 16 rokov a kone 7-roč. a staršie; 

 



6. súťaž: súťaž družstiev 
Družstvo tvoria 3-4 súťažiaci, ktorí sú určení vopred ihneď po 
ukončení veterinárnej prehliadky. Ak člen družstva štartuje v dvoch 
úlohách, do súťaže družstiev sa započítava prvá úloha. Výsledok 
družstva tvorí súčet výsledkov troch najvyššie hodnotených členov. Pri 
rovnosti výsledkov jednotlivých družstiev v rámci skupiny rozhoduje 
výsledok tretej dvojice. 

 
 

18:00 – SEMINÁR (video, diskusia) 
 
Streda  24. 9. 2014 
9:00 – 14:30 tréning pod vedením rozhodcov – 2 skupiny (simultánny 
preklad) 
______________________________________________________ 
 
 
 

- v každej súťaži sa dekoruje najmenej ¼ štartujúcich (stužky, 
vecné ceny, poháre pre prvých 3 umiestnených); 
 

-  súťaže č. 1. a 2. sa vyhodnocujú v dvoch kategóriach: dospelí 
nad 16 rokov (t.j. nar. do r. 1998 vrátane) a deti (12 – 15 ročné, 
rok nar. 1999-2002 

 
Veterinárne predpisy: každý zo štartujúcich koní musí mať správne 
vyplnený pas ( stačí národný) s platným očkovaním proti konskej 
chrípke a veterinárne osvedčenie, inak nebude povolený štart!  
 
Účasť na FEI WDCh sa započítava aj ako seminár pre ďalšie 
vzdelávanie národných rozhodcov. 
 
Rozpis bol schválený:........................ 


