
 
 
                          

29.04.-01.05.2016 
 

Season Welcome
 " x-bionic® equestor sphere
 
Dátum: 29.04.- 
Miesto:  x-bionic

 
Organizátor Jazdecký klub NAPOLI s.r.o
     Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
Telefón:  +421 904 637 639
 
V spolupráci s: 
   X-BIONIC® SPHERE a.s.
   Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
   +421 904 637 639
  
Prezident:    Mario Hoffmann
  
Technicky 
vedúci: Alexander Nálepka
  
Riaditeľ pretekov: Christa Heibach
  
 Dušan Sabo
 
Tlač:         Martin Simonides
  
Kancelária:       Katarína Mestická
                            +421 901
 

 Alexandra Skatullová
 +421 905 310 172
Manažér pre disciplínu  
drezúra: Joris Kemperman
  
Zbor rozhodcov: 
Prezident:         Prof. Jozef Halgos
Členovia: Simona Fialová
 Ilona Krúžiková
 
 
Tech. Delegát: Robert Fekar
 
Hlavný Stevard: Bohumil Rejnek
Stevardi: Jozefína Mocková
  
Vet. služba:     Tierklinik 
 MVDr.Zuzana Soboličová 
   +421 907 614
 Catharina Lange
 
Kováč:              Liskai Zolty
 +36 703
 
Záchranná služba:   Záchranný a dopravný servis BH Rescue
 +421 948

  

    

 

Season Welcome – Drezúra 
equestor sphere " 

 01. 05. 2016                        
bionic® equestor sphere 

Jazdecký klub NAPOLI s.r.o 
Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava 
+421 904 637 639 jumping@x-bionicsphere.com

BIONIC® SPHERE a.s. 
Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava 
+421 904 637 639 

 
Mario Hoffmann  

 

Alexander Nálepka +421 904 637 639  
alexander.nalepka@x

Christa Heibach +49-170-908 1082 
ch@aachen-school.eu

Dušan Sabo +421-903-923 303 

Martin Simonides martin.simonides@x-bionicsphere.com

Katarína Mestická katarina.mesticka@x-
901 971 104 

Alexandra Skatullová 
+421 905 310 172 

Joris Kemperman BEL 

Prof. Jozef Halgos SVK 
Simona Fialová CZE 
Ilona Krúžiková CZE 

Robert Fekar SVK 

Bohumil Rejnek CZE 
Jozefína Mocková SVK 

 
Tierklinik Lüsche GmbH 
MVDr.Zuzana Soboličová  SVK  
+421 907 614 747 
Catharina Lange GER 

Liskai Zolty HUN 
703 101 572 

Záchranný a dopravný servis BH Rescue 
948 622 225 

 

 

bionicsphere.com 

 
alexander.nalepka@x-bionicsphere.com 

school.eu  

bionicsphere.com 

-bionicsphere.com 
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Prihlášky:    
Zápisné:  
Neskoré prihlášky:   
Zápisné za neskoré prihlášky:  
 
Online prihlášky:  
 
Ubytovanie:  
Účasť:   
Dressage Arena/vonkajšia 
Drezúrny obdĺžnik:  
Opracovisko/hala:  
 
Stajne:   
75 €/box víkend (28.04.-01.05.2016
30 €/box deň 
Prvé nastlanie - slama a je zahrnuté v
zaplatené samostatne. 
Stajne otvorené:  
 
Elektrina:   
Likvidácia hnoja:  
Slama                                                 
Seno:  
Piliny:  

 
Kancelária pretekov: otvorená 
(Tel: +421 905 310 172
Uzávierka prihlášok pre 
hod. 
Organizátor si vyhradzuje právo nevpusti
výsledkom na infek čnú anémiu. Toto vyšetrenie nemôže by
mať každý jeden kô ň. Pred vyložením všetkých koní je majite
potvrdením a až následne mu bude umožnené vyloženie  koní.
 
 
 

Prvý deň :   Piatok 
 
D03 Drezúra –Súťaž  Z   

FEI Deti - Úvodná A (2014, aktualizácia
Otvorená súťaž 
Štartovné: 
Vecná cena: 
 

 
D06 Drezúra – Súťaž  L   

FEI deti - družstvá (2015, aktualizácia
Otvorená súťaž 
Štartovné: 
Finančná cena:  
 
 
 
 

 
 

    

 

14. Apríl 2016 
25 € 
27. Apríl 2016 

 50 € 

dressage@x-bionicsphere.com

na náklady jazdcov 
 otvorená 

 piesok  45 x 80 m 
piesok  20 x 60 m 
piesok  40 x 80 m 

všetky kone musia byť ustajnené
01.05.2016) 

je zahrnuté v cene. Každé ďalšie nastlanie prípadne piliny musia byť 

27.04.2016 od 15:00 h.

40 € na požiadanie 
20 € box 

                    7 € balík 
  8 € balík 
12 € balík 

Kancelária pretekov: otvorená 28.04.2015 od 16:00 hod.
172).  

Uzávierka prihlášok pre jednotlivé súťaže je deň vopred do 

Organizátor si vyhradzuje právo nevpusti ť do areálu kone, ktoré sa nepreukážu negatívnym 
nú anémiu. Toto vyšetrenie nemôže by ť staršie ako 6 mesiacov a musí ho 

. Pred vyložením všetkých koní je majite ľ povin ný preukáza
potvrdením a až následne mu bude umožnené vyloženie  koní.  

  

  

      

14, aktualizácia 2016) 

8,00 € 
Trofeje 
 

* * * * * * * * * * * 

L    

15, aktualizácia 2016) 

10,00 € 
100,00 € 
30,00 €; 25,00 €; 20,00 €; 10,00 €; 10

 
* * * * * * * * * * * 

 

bionicsphere.com 

všetky kone musia byť ustajnené 

cene. Každé ďalšie nastlanie prípadne piliny musia byť 

27.04.2016 od 15:00 h. 

:00 hod. 

aže je deň vopred do 19:00 

 do areálu kone, ktoré sa nepreukážu negatívnym 
 staršie ako 6 mesiacov a musí ho 

ný preukáza ť sa týmto 

29.04.2016 

   11.30 h 

10,00 €; 5,00 €; 
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D09 Drezúra – Súťaž  S 
FEI ME Juniori – Úvodná (2009, aktualizácia
Otvorená súťaž 
Štartovné: 
Finančná cena: 
 
 
 

Druhý deň: Sobota 
 
D04 Drezúra – Súťaž  Z 
FEI ME deti - Úvodná A (2014) aktualizácia
Otvorená súťaž 
Štartovné: 
Vecné ceny: 
 

 
D07 Drezúra – Súťaž  L   
FEI Deti - družstvá (2015) aktualizácia
Otvorená súťaž 
Štartovné: 
Finančná cena:  
 
 
 

D02 Drezúra – Štýl 
 
Posudzovaný bude len sed, pôsobenie jazdca na koňa v
Táto súťaž sa bude jazdiť v skupinách po max. 5 
Úloha bude čítaná.  
Súťaž pre jazdcov, ktorí sa neumiestnili v
Počet jazdcov: 
Štartovné: 
Vecné ceny: 
 

 
D10 Drezúra – Súťaž  S   
FEI Juniori - Družstvá (2009) aktualizované
Otvorená súťaž 
Štartovné: 
Finančná cena: 
 
 
 

 
Tretí deň:   Nedeľa 
 
D05 Drezúra – Súťaž  Z 
FEI deti – Úvodná B (2014) aktualizácia
Otvorená súťaž, Max. 16 súťažiacich
Štartovné: 
Finančná cena:  
 
 

 

    

 

 
, aktualizácia 2016)  

20,00 € 
200,00 € 
(60,00 €; 40,00 €; 30,00 €; 30,00 €; 20,00 €;

* * * * * * * * * * * 
  

 
aktualizácia 2016 

8,00 € 
trofeje 

* * * * * * * * * * * 

L    
aktualizácia 2016 

10,00 € 
100,00 € 
30,00 €; 25,00 €; 20,00 €; 10,00 €; 10

* * * * * * * * * * 
 

Posudzovaný bude len sed, pôsobenie jazdca na koňa v kroku, v kluse a v cvale.
skupinách po max. 5 jazdcov. 

eumiestnili v drezúrnej súťaži Z a vyššej 
Min. 10 súťažiacich 
5,00 € 
trofeje 

* * * * * * * * * * * 

    
aktualizované 2016 

20,00 € 
200,00 € 
(60,00 €; 40,00 €; 30,00 €; 30,00 €; 20,00 €;

 
* * * * * * * * * * * 

  

 
aktualizácia 2016 

súťažiacich      8 najlepších dvojíc zo súťaže D03 a 8 najlepších dvojíc zo súťaže D04
10,00 € 
100,00 € 
30,00 €; 25,00 €; 20,00 €; 10,00 €; 10

* * * * * * * * * * * 

 

€; 40,00 €; 30,00 €; 30,00 €; 20,00 €; 20,00€) 

30.04.2016 

   08.30 h 

10,00 €; 5,00 €; 

cvale. 

€; 40,00 €; 30,00 €; 30,00 €; 20,00 €; 20,00€) 

01.05.2016 

   09.00 h 

8 najlepších dvojíc zo súťaže D04 

10,00 €; 5,00 €; 
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D08 Drezúra – Súťaž  L   
FEI deti - jednotlivci (2014) aktualizácia
Otvorená súťaž , Max. 16 účastníkov
Štartovné: 
Finančná cena: 
 
 

D11 Drezúra – Súťaž  S   
FEI Prix St. Georges (2009) – aktualizá
Juniori – súťaž jednotlivcov (2009)
Otvorená súťaž, Max. 12 súťažiacich
Štartovné: 
Finančná cena: 
 
 
 

 

D01 Leading Rein Class
Pre deti vo veku 3 -10 rokov 
Posudzovaný bude sed jazdca v 
Úloha bude čítaná.  
Otvorená súťaž 
Cena: 

 
Všeobecné pravidlá 
Všetky úlohy sa jazdia spamäti (okrem D01 a
Odovzdávania cien sa zúčastní 5 najlepších jazdcov. Odovzdávanie cien sa uskutoční ihneď po 
Viac informácii na www.hippoarenasamorin.eu
 
Organizátor si vyhradzuje právo vykonať drobné zmeny v
zborom rozhodcov. 
 
Poistenie 
 
Všetci majitelia a jazdci sú osobne zodpovední tretím osobám za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobia oni, ich 
zamestnanci, zástupcovia alebo ich kone. Z
zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám n
by pokrývalo spôsobenú škodu v celom rozsahu.
 
Zodpovednosť 

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za majetok alebo peňažnú škodu, ktorá môže vzniknúť návštevníkom, 
jazdcom, zamestnancom alebo ma
asistentov. Organizátor je zodpovedný za škodu v
a živote ako aj v iných prípadoch uvedených v ustanoveniach prísluš
Slovenskej republiky v danom čase. Okrem toho organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za krádež alebo iné 
nehody. 

 
Zvieratá - psi 
 
Pohyb psov po areáli je mimo maštaľ povolený výhradne na vodítku. 
 
Stajne 
Kone nie je povolené vyložiť po ich príchode bez súhlasu stable manažéra. Platné veterinárne pasy s
povinnými očkovaniami musia byť pri príchode predložené stable manažérovi. Konkrétne boxy budú pridelené až po 
príchode, špeciálne požiadavky ohľadne boxov
musia byť čistené každý deň, hnoj a 
 
 

 
Schválené SJF dňa: 17. 02. 2016 
Úprava schválená d ňa 21. 03. 2016 

 

    

 

L    
aktualizácia 2016 - Finále 

Otvorená súťaž , Max. 16 účastníkov           8 najlepších dvojíc zo súťaže D06 a 8 najlepších dvojíc zo súťaže 
20,00 € 
200,00 € 
(60,00 €; 40,00 €; 30,00 €; 30,00 €; 20,00 €;

* * * * * * * * * * 
     

aktualizácia 2016 - Finále 
(2009) aktualizácia 2016 - Finále 

Otvorená súťaž, Max. 12 súťažiacich  6 najlepších dvojíc z D09 a 6 najlepších dvojíc z
20,00 €  
400,00 € 
(140,00 €; 120,00 €; 80,00 €; 60,00 €;)

* * * * * * * * * * * 

Leading Rein Class -Vodenie   

 kroku a v kluse a celková prezentácia jazdca a koňa

 
Stužky pre všetkých jazdcov 

 
* * * * * * * * * * * 

spamäti (okrem D01 a D02) 
Odovzdávania cien sa zúčastní 5 najlepších jazdcov. Odovzdávanie cien sa uskutoční ihneď po 

www.hippoarenasamorin.eu 

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať drobné zmeny v časovom harmonograme v rozpise po odsúhlasení so 

jazdci sú osobne zodpovední tretím osobám za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobia oni, ich 
zamestnanci, zástupcovia alebo ich kone. Z tohto dôvodu sa odporúča, aby dotknuté osoby mali platné poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na konských pretekoch (domácich ako aj zahraničných), ktoré 

celom rozsahu. 

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za majetok alebo peňažnú škodu, ktorá môže vzniknúť návštevníkom, 
jazdcom, zamestnancom alebo majiteľom koní pri miernej nedbanlivosti organizátora, jeho delegátov alebo 
asistentov. Organizátor je zodpovedný za škodu v prípade zavinenej hrubej nedbanlivosti, v

iných prípadoch uvedených v ustanoveniach príslušných právnych predpisov platných na území 
danom čase. Okrem toho organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za krádež alebo iné 

Pohyb psov po areáli je mimo maštaľ povolený výhradne na vodítku.  

je povolené vyložiť po ich príchode bez súhlasu stable manažéra. Platné veterinárne pasy s
povinnými očkovaniami musia byť pri príchode predložené stable manažérovi. Konkrétne boxy budú pridelené až po 
príchode, špeciálne požiadavky ohľadne boxov (napr. žrebce) vás prosíme zaslať spoločne s

 iný odpad musí byť vyhodený do príslušných kontajnerov

 

najlepších dvojíc zo súťaže D07.  

€; 30,00 €; 30,00 €; 20,00 €; 20,00€) 

 

najlepších dvojíc z D10.  

€; 120,00 €; 80,00 €; 60,00 €;) 

koňa 

Odovzdávania cien sa zúčastní 5 najlepších jazdcov. Odovzdávanie cien sa uskutoční ihneď po ukončení súťaže. 

rozpise po odsúhlasení so 

jazdci sú osobne zodpovední tretím osobám za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobia oni, ich 
tohto dôvodu sa odporúča, aby dotknuté osoby mali platné poistenie 

a konských pretekoch (domácich ako aj zahraničných), ktoré 

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za majetok alebo peňažnú škodu, ktorá môže vzniknúť návštevníkom, 
jiteľom koní pri miernej nedbanlivosti organizátora, jeho delegátov alebo 

prípade zavinenej hrubej nedbanlivosti, v prípade škody na zdraví 
ných právnych predpisov platných na území 

danom čase. Okrem toho organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za krádež alebo iné 

je povolené vyložiť po ich príchode bez súhlasu stable manažéra. Platné veterinárne pasy s platnými 
povinnými očkovaniami musia byť pri príchode predložené stable manažérovi. Konkrétne boxy budú pridelené až po 

(napr. žrebce) vás prosíme zaslať spoločne s prihláškou. Stajne 
kontajnerov. 

Ing. Michaela Horná 
Drezúrna komisia SJF 


