
 

                                                            
 
 

Halové drezúrne preteky Dunajský Klátov 2016 
 

 
 

                                                                  

DRESSAGE GRAND PRIX 
 

 
Kód pretekov:  16416ZD 
Dátum konania: 16.-17.04.2016    Miesto:          Dunajský Klátov  
Kontaktná adresa: JK Czajlik ranch                  Telefón:          00421 903 834 000 
   Hlavná č.600                          00421 918 629 068 
   930 21 Dunajský Klátov                

E-mail:           info@czajlikranch.sk  
Riadite ľ:  Eugen Czajlik 
Tajomník:  Katarína Czajliková 
Hl. rozhodca:  Univ.Doc.RNDr.Ilja Vietor, PhD.    Kolbisko  (povrch/rozmer):      20x60m, hala 
                                                                                       Opracovisko (povrch/rozmer):60x30m,4season jazdiareň 
 
Rozhodcovský zbor      Berényi Miklós HUN                      Prezentácia ú častníkov:        16-17.04.2016 08.00 
                                        Hilier Orsolya HUN 
    Franyó Barbara HUN 
                                     Nadežda Ivani čová SK                       Uzávierka prihlášok:              10.04.2016   
Lek. služba:   MUDr. Vladimír Klement   
Vet. služba:   MVDr.Juraj Vass  
Podková č:  Vodnyánszky Pavol 
Ustajnenie:                  30€/box / de ň  
Ubytovanie:                 penzion Czajlik ranch                                                                                                         
                                    00421 31 55911 88 

 
 

16.04.2016, sobota 
 
Súťaže:           
 
č. 1: ,,Z“ –  FEI úloha  pre 4-ro čné kone 2016 

otvorená pre kone do 4-5-6 rokov  
súťaž vyhodnotená samostatne v dvoch kategóriách: 4-ročné kone a 5- a 6-ročné kone spolu. 
Súťaž KMK 

             ceny: stužky, poháre, vecné 
             štartovné: 10,-             9.00hod 

 
č.2:   „L“ -  FEI úloha pre 5 ro čné kone úvodná 2016 

otvorená pre kone do 4-5-6 rokov 
 súťaž vyhodnotená samostatne v dvoch kategóriách: 4-ročné kone a 5-a 6-ročné kone spolu. 
Súťaž KMK 
ceny: stužky poháre, vecné 
štartovné: 10,-              

 



č. 3:     ,,Z“ – FEI Deti úvodná  A 2016 
           otvorená,  ceny:  stužky, poháre 
             štartovné: 10,- 

 
č. 4: ,,L“ – FEI  Deti družstvá 2016 
             otvorená,  ceny: stužky, poháre 
             štartovné: 10,- 
 
č. 5: ,,L“- FEI Pony družstvá 2016  
           otvorená , ceny: stužky, pohár 
             štartovné:10,- 
 
č. 6: ,,LS“ – Rakúska úloha LS5 2011  
           otvorená , ceny: stužky, pohár 
             štartovné:10,- 
 
č. 7:      ,,S“ – FEI  Juniori družstvá 2016  
           otvorená , ceny: stužky, pohár 
 Prémiovaná súťaž st. S 
             štartovné:10,- 
 
č. 8: ,,ST“ – FEI Mladí jazdci družstvá 2016 Prix St.Geo rges  
            otvorená , ceny: stužky, poháre, vecné 
             štartovné: 10,- 
 
č.9:     ,,T“ – Intermediate I  2016  
             otvorená , ceny: stužky, poháre, vecné 
             štartovné: 10,- 
 
č.10:     ,,T“ – Intermediate II  2016  
             otvorená , ceny: stužky, poháre, vecné 
             štartovné: 10,- 

 
 
 

17.04.2016, nedeľa 
 
Súťaže:           
 
č. 11:  FEI úloha pre 4 ro čné kone 2016  
           otvorená pre kone do 4-5-6 rokov  
           súťaž vyhodnotená samostatne v dvoch kategóriách: 4-ročné kone a 5- a 6-ročné kone spolu 
           Súťaž KMK 
            ceny: stužky, poháre, vecné 
            štartovné: 10,-             9.00hod 
 
č.12: ,,L“ –  FEI úloha  pre 5-ro čné kone úvodná 2016  

otvorená pre kone do 6 rokov  
súťaž vyhodnotená samostatne v dvoch kategóriách: 4-ročné kone a 5- a 6-ročné kone spolu 
Súťaž KMK 

  ceny:  stužky, poháre 
             štartovné: 10,- 
              
č. 13:    ,,Z“ – FEI  Deti úvodná B 2016  

otvorená , ceny: stužky, poháre 
             štartovné: 10,- 
 
č. 14: ,,L“ – Ma ďarská úloha L10  

otvorená , ceny: stužky, poháre 
             štartovné: 10,- 
 
č. 15: ,,L“ – FEI  Deti  jednotlivci 2016  

otvorená , ceny: stužky, poháre 
             štartovné: 10,- 



 
č. 16: ,,L“ – FEI  Pony jednotlivci 2016  

otvorená , ceny: stužky, poháre 
             štartovné: 10,- 
č.17:  ,,LS“ – Rakúska úloha LS7 2011  
            otvorená , ceny: stužky, poháre 
             štartovné:10,- 
 
č. 18:  ,,S“ – FEI  Juniori jednotlivci 2016 
            otvorená , ceny: stužky, poháre 
             štartovné:10,- 
 
č. 19:  ,,ST“ – FEI  Mladí jazdci jednotlivci 2016 
            otvorená , ceny: stužky, poháre 
 Prémiovaná súťaž st. ST 
             štartovné:10,- 
 
č. 20:  ,,T“ – Intermediate I 2016 
            otvorená , ceny: stužky, poháre, vecné 
             štartovné: 10,- 
 
č. 21:  ,,T“ – Intermediate A 2016 
            otvorená , ceny: stužky, poháre, vecné 
             štartovné: 10,- 
 
č.22:     ,,TT“ – Grand Prix 2016   
            otvorená , ceny: stužky, poháre, vecné 
             štartovné: 10,- 
 
 
Poznámky:  - usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy osôb, koní, ani za vecné škody 
    spôsobené účasťou na pretekoch 
        - pri prezentácii je nutné predložiť platné veter. osv. na rok 2016  
                      - dekorovaných bude: prvých päť umiestnených alebo minimálne štvrtina štartujúcich 
                       
 
 
Prezentácia účastníkov od 07.30 hod. 
 
 
Rozpis schválený SJF d ňa: 29. 02. 2016 
Rozpis upravený d ňa: 14. 03. 2016 

Ing. Michaela Horná 
Drezúrna komisia SJF 


