
Otvorené Majstrovstvá Bratislavskej oblasti v drezúre 2015 

/JO Bratislava mesto a JO Bratislava okolie/ 
Kod pretekov:15620BD 

 

Usporiadateľ: Ranč Ouzkých Bratislava, Vápenka 15,841 07 Bratislava 

Miesto konania: Areál Ranču Ouzkých, 

Termín: 20.06.2015  o 9,30 hod                     Uzávierka prihlašok:16.06.2015 

Prihlášky posielať na :jazdiarna@szm.sk          tel.kontakt.:0904 493 559 

Riaditeľ: Daniel Ouzký                                             Tajomník: Eva Nováčková 

Rozhodcovský zbor: Peter Juhasz, Prof. Jozef Halgoš,  Dagmar Kočiová 

 

Vet.vslužba: MVDr.Čech                                           Lek. služba: NsP.Bratislava 

Podkováč: Ladislav Kontár                             

Obdĺznik:20x60m/piesok s text./     Opracovisko:20x70m- piesok 

Ustajnenie:ano-15,eur/box 

Prezentácia: 20.6.2015 od 8 ,oo hod     Zápisne:10,-eur na jazdca 

1.Drezúra st. Z - úloha Z1-1995 

Štartovné: 8 Eur              Ceny: stužky 

Otvorená plus prvé kolo M-BO- deti 

 

2.Drezura st. Z - úloha Z4-1995 

Štartovné: 8 Eur         Ceny: stužky 

Otvorená a druhé kolo M-BO deti, 

Vyhodnotená bude otvorená súťaž a Majstrovstva BO deti/poháre, medaile, diplomy/ 

 

3. Drezúra st. L - úloha L1-1995 

Štartovne 8 Eur        Ceny – stužky 

Otvorená a prvé kolo M-BO juniori 

 

4. Drezúra st. L -  úloha L4-1995 

Štartovné: 8 Eur        Ceny: stužky, M-BO Juniori - medaile, poháre, diplomy 

Otvorená a druhé kolo M-BO –juniori  

Vyhodnotená - otvorená súťaž a M-BO juniori 

 

5. Drezúra st. S – úloha S1 -1996 

Štartovné - 10,eur            ceny – stužky, M-BO seniori - medaile, poháre, diplomy 

Otvorená a prvé kolo –M-BO seniori  

Vyhodnotená otvorená súťaž a M-BO seniori 

Všetky úlohy sa čítajú, čitateľa si zabezpečí každý jazdec individuálne 

 

5.Drezúra st. S – úloha S4 -1996 

Štartovné - 10,eur            ceny – stužky, M-BO seniori - medaile, poháre, diplomy 

Otvorená a druhé kolo M-BO seniori  

Vyhodnotená otvorená súťaž a M-BO seniori 

Všetky úlohy sa čítajú, čitateľa si zabezpečí každý jazdec individuálne 



 

 podmienkou zápisu do štartovnej listiny je korektne vyplnená prihláška na preteky  

 prihlášky po uzávierke pretekov nebudú akceptované  

 dekoruje sa prvých 5 umiestnených (stužky, poháre, resp. vecné ceny), dekorácia po 

ukončení súťaže  

 usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny programu pretekov  

 do areálu je povolený vstup iba koňom, ktoré sa zúčastňujú pretekov  

 pred vyložením koňa je potrebné predložiť platné pasy úradnému veterinárnemu lekárovi  

usporiadateľ nezodpovedá za úrazy zúčastnených osôb, divákov ani koní, ani za škody 

spôsobené účasťou na pretekoch . 

 

Technické podmienky schválila: 6.5.2015 za drezúrnu komisiu: Ing. Michaela Horna, 

(upravená úloha S na S4 -1996 dňa) 23.5.2015 

 

Rozpis schválili:  

 

 

Za SJF BO:     Ing. Silvia Gavorníková, dňa 12.5.2015 

 

Za SJF Bratislava Mesto:  JUDr. Viera Obšitníková, dňa 13.5.2015 


