
                     Majstrovstvá Slovenska vo Všestrannej spôsobilosti 2015 

 

Kód pretekov: 15725MC 
Usporiadateľ: TJ Žrebčín Motešice                               Dátum konania: 25.-26.7.2015                                                              

Kontaktná adresa: Motešice,  

                                 Slivnická 86 

                                 913 26 

Email: furioso@furioso.sk                                             Telefón: 0903/722 330 

Riaditeľ: Miloš Putera                                                    Hl. rozhodca: Artur Hübner 

Tajomník: Jana Topinková                                            Tech.delegát: Slavomír Magál 

Rozhodcovia: Ilona Matoušková (ČR),Michal Moudrý (ČR) 

Autor parkúru :  Zdeno Malík                                     Autor trate: Ľubomír Paučo 

Lek. služba: NsP Bánovce n/  Bebravou                       Steward: Ivana Bábyová 

Vet. služba: MVDr.Ivan polakovič                               Podkováč: Štefan Bajčík 

Účasť: otvorená                                                             Uzávierka prihlášok: 20.7.2015 

E-mail-prihlášky: arietaandria@gmail.com 

Ubytovanie: áno- tel:  0911909660                               Ustajnenie:  80€ s senom/preteky 

Porada účastníkov: 25.7.2015 o 7.30-8.30 hod v kancelárii pretekov 

Špeciálne ustanovenia: Majstrovská súťaž sa uskutoční len v prípade naplnenia platných 

pravidiel, 3 rôznych jazdcov štartujúcich z 3 samostatných subjektov  

Všetky súťaže sú otvorené 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                 Súťaže: 

1. Názov:  Z  Majstrovstvá Slovenska detí 

Drezúra: CN2 (2014) obdĺžnik 20x60m 

Parkúr: 9/10 prekážok do 90 cm , tempo 350 m/min 

Cross-country: Dĺžka dráhy 1200–1800 m , tempo 400-450 m/min , počet prekážok 12-15 

do výšky 90cm . 

Štartovné: 20.- EUR Ceny: stužky a vecné                                    M-SR – diplom, medaila 

 

2. Názov:  ZL  Majstrovstvá Slovenska juniorov a mladé kone 

Drezúra: CN4 (2014) obdĺžnik 20x60m 

Parkúr: 9/10 prekážok do 100 cm , tempo 350 m/min 

Cross-country: Dĺžka dráhy 2000–2500 m , tempo 430-480 m/min , počet prekážok 15-20 

do výšky 100cm . 

Štartovné: 25.- EUR Ceny: stužky a vecné                                    M-SR – diplom, medaila 

 

3. Názov: L    Majstrovstvá Slovenska seniorov 

Drezúra: CN6 (2014) obdĺžnik 20x60m 

Parkúr: 10 /12 skokov, do 110 cm , tempo 350 m/min 

Cross-country: Dĺžka dráhy 2200–3000 m , tempo 450-510 m/min , počet prekážok 20- 25 

do výšky 105cm . 

Štartovné: 35.- EUR Ceny: stužky a vecné                                   M-SR- diplom , medaila 

 

   Všetky súťaže sú otvorené aj pre štartujúcich mimo M-SR v zmysle platných pravidiel . 

 

Časový harmonogram: 

 

SOBOTA 25.7.2015 

10.oo hod. Drezúra súťaží 1,2,3 



15.oo hod. Skoková skúška súťaží 1,2,3 

17.3o hod. Prehliadka tratí 

 

NEDEĽA 26.7.2015 

10.oo hod. Terénna skúška súťaží 1,2,3 

13.oo hod. Vyhodnotenie 

 

Tieto preteky sa riadia pravidlami FEI platnými od 1.1.2015 a pravidlami Všestrannej 

spôsobilosti SJF platnými od 15.5.2015. 

Poznámky: 

Vzhľadom na výskyt infekčnej anémie koní (EIA) v krajinách susediacich so 

Slovenskom, prijal usporiadateľ jazdeckých pretekov konaných v Žrebčíne Motešice  

nasledovné opatrenie: 

Všetky kone, prihlásené na preteky konané počas Majstrovstiev Slovenska , musia byť 

serologicky testované (Cogginsov test) na infekčnú anémiu koní (EIA). Tento test nesmie byť 

starší ako 30 dní a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané v pase koňa a 

predložené pri prezentácii PREDTÝM, ako bude kôň vyložený v areáli usporiadateľa. 

Koňom, ktoré nebudú mať požadované potvrdenie, nebude umožnená ani účasť na pretekoch. 

Toto opatrenie nadobúda platnosť 17.6.2015. 

 

Prihlášky budú akceptované len v zmysle platných pravidiel pre súťaže vo všestrannej 

spôsobilosti. 

Všetci účastníci sú povinný si priniesť zo sebou sadu identifikačných čísiel na označenie 

počas pretekov. 

Všetci účastníci sú povinní mať kone ustajnené v areály pretekov počas konania celých 

pretekov. 

Účastníci sú zodpovední za škody spôsobené svojou účasťou na pretekoch a usporiadateľ 

nepreberá zodpovednosť za ich počínanie. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového harmonogramu, v prípade nepriaznivého 

počasia sa drezúrna a skoková časť presunie do jazdeckej haly. 

 

 

Rozpis schválený SJF dňa:  17.6.2015                                        Ľubomír Paučo 

                                                                                    za komisiu Všestrannej spôsobilosti 


