
Rozpis  drezúrnych jazdeckých pretekov   : Letné drezúry na Ranči Ouzkých 

                                                                       II.ročník-II.kolo a 
Majstrovstvá v drezúre JO Bratislava SJF 

 
 
Kód pretekov:  14927BD 
Dátum konania:27.9.2014                                          Miesto: Ranč Ouzkých Bratislava 
Kontaktná adresa:  841 02 ,Vapenka 15,Bratislava         Telefón:   0904 493 559                                          
E-mail: jazdiarna@szm.sk 
Riaditeľ:   Daniel Ouzký                                                 Hl. rozhodca: Peter Juhasz 
Tajomník:  Eva Nováčková                                              Prof. Halgoš,,Daška Kočiová 
  
Lek. služba: NsP Bratislava                                             
Vet. služba: MVDr.Čech                                     
Účasť:    otvorená                                                           Uzávierka prihlášok:  25.09.2014 
Ubytovanie:   penzión na   Ranči Ouzkých 
                       tel.0903903667                                        Ustajnenie:  áno  /box 15/deň/              
 (povrch/rozmer): 80x60m, piesok s geotex.   Opracovisk 30x20m(povrch/rozmer) 
                                                                      
Prezentácia: 27.9.2014  od 8 hod.                                  Zápisné na podujatie - 10,- €    
 
 
  SÚŤAŽE: : 
1.Majstrovstvá detí JO Bratislava SJF 
FEI ME detí úvodná 2009             o  hod.: 9,30 
Otvorená,zvlašť vyhodnotené deti do 14 rokov JO Bratislava 
               štartovné:8,eur         ceny:medaile,diplomy –majstrovská súťaž 
                                                         vecné – otvorená 
 
2.Úloha FEI ME deti družstvá 2009 
                štartovné:10,eur        ceny:stužky,poháre 
súťaž otvorená ,deti vyhodnotene zvlášť 
                                 
3.Majstrovstvá juniorov JO Bratislava SJF 
FEI ME deti – jednotlivci 2009        o hod.:násl. 
Otvorená,zvlášť vyhodnotení juniori JO Bratislava 
                 štartovné:10,eur      ceny: medaile,diplomy-majstrovska súťaž 
                                                           vecné-súťaž otvorená   
 
4.Majstrovstvá seniorov a mladých jazdcov            
Úloha SJF S1 1995                     o hod.nasl. 
Súťaž otvorená,zvlášť vyhodnotení seniori a ml.jazdci JO Bratislava 
                 štartovné:10,eur       ceny: medaile,diplomy,poháre-majstr. 
                                                           vecné- sútaž otvorená   
 
 



Poznámka:Letna liga Ranču Ouzkých pozostáva z troch kôl.Výsledky z jednotlivých kôl sa 
                   spočitavajú a budú vyhodnotené aj zvlášť po tretom kole na coutry posedeni 
                   na Ranci Ouzkych.Podmienkou započitania vysledkov,je učast aspon   v dvoch kolách. 
 
 

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. 
 
 Poznámka: 
 Jazdci štartujú v korektnom jazdeckom oblečení, účastníci sú povinní dať k dispozícii k 
nahliadnutiu platne pasy koní.Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za  prípadné úrazy na  
pretekoch.  Usporiadatel ponuka možnost prist o dva dni skôr a pojazdiť v drezúrnom 
obdĺžniku  za poplatok 5,eur/hodina. 
 
Stravovanie formou bufetu 
  
 
Za usporiadateľa: Eva Nováčková 
 
 
Rozpis schválený SJF dňa: 26. 08. 2014 
 

Ing. Michaela Horná 
Drezúrna komisia SJF 


