
           

 

 

CENA SPOJENEJ ŠKOLY V IVANKE PRI DUNAJI- 2016 

Vo všestrannej spôsobilosti , drezúre a parkúre. 

 

 

 

 Organizátor:                  Spojená škola, SNP 30,  

                                             Ivanka pri Dunaji 900 28 

 Miesto konania:          Stredisko odbornej praxe  Zálesie 

 Dátum:        4.6. 2016. 

 Riaditeľ pretekov:      Ing. Katarína Kubišová  

  Tajomník pretekov:  Ing. Tatiana Vošáhliková 

  Org. zabezpečenie:     Ing. Malík Zdeno 

  Podkováč:                      Ing. Šťastný Zdenek 

  Hlavný rozhodca :       Artur Hubner (Skoky, military) 

Rozhodcovia :                 Peter Juhász   (Skoky, military, drezúra)                                                                                                                                

                                              Ivan Kurej   (Skoky, military) 

                                           Mgr. Peter Šťastný (Skoky, military) 

                                           Ing. Zdeno Malík (Drezúra) 

 Technický delegát :     Artur Hubner 

 Staviteľ parkúru  a terénnej trate:         Ing. Zdeno Malík 

  Vet. Služba:        MVDr. Zuzana Hollá Bartová 

  Lek. Služba:        zabezpečí organizátor 

  Uzávierka prihlášok:  do 2. 6. 2016 

  Prihlášky posielať:   zdeno.malik@centrum.sk  

                                          Tel: 0905 604761 

                                                

        Prezentácia:               4.6.2016  do 8.30 hod.  

        Povrch:   opracovisko – piesok  20 x 40 m 

                                     kolbisko – piesok  40 x 6O m. 

                                                  terénna trať : tráva 

        Ustajnenie:                 limitované, dohodou vopred 10 euro na deň 

        Ubytovanie:                nie 

        Zápisné :                      10 euro na jazdca a preteky 

 

 

 



 

  SÚŤAŽE: 

 

 Súťaž č. 1 – Drezúra Z 1 pre drezúrnych jazdcov.   
 

Začiatok: 9:00           

Súťaž  :otvorená  

Počet koní na jazdca: 3 

Štartovné : 8 € 

Ceny :pohár,stužky,   

Deti a žiaci stredných odborných škôl vyhodnotení zvlášť 

 

 

 Súťaž č. 2 -  Drezúra L 1. Pre drezúrnych jazdcov.       

  

 Začiatok :   následne 

 Súťaž : otvorená 

 Počet koní na jazdca: 3 

  Štartovné : 10 € 

  Ceny : pohár,stužky vecné, 

 

 

Súťaž č. 3  parkúr „ZM“ 

 

Začiatok : 4.6.2016  

Súťaž : otvorená 

Hodnotenie : skok do 90 cm. limitovaný čas čl. pr. : 283.1.4. 

Počet koní na jazdca : 3 

Štartovné : 8 € 

Ceny . pohár, stužky 

Žiaci stredných odborných škôl a deti vyhodnotené zvlášť. 

 

 Súťaž  č. 4 parkúr   „ Z „ 

Súťaž: otvorená 

Začiatok: 4.6. 2016  následne 

Hodnotenie : skok do 100 cm na čas čl.pr.  283.2.1. 

Počet koní na jazdca : 3 

Štartovné : 8 € 

Ceny . pohár stužky 

Žiaci stredných odborných škôl vyhodnotení zvlášť. 



 

Súťaž č. 5.  Military stupňa „Z“ 

Drezúrna úloha : CN -1/2014 

Terénna trať : cca 1200 m. 12 skokov do 90 cm. 

Parkúr : 10 skokov do 90  cm. 

Počet koní na jazdca: 3 

Štartovné : 8,- € 

 

Súťaž č. 7. 

Kombinovaná súťaž  zložená zo súťaže  č. 1. drezúrnej úlohy „Z“  a  súťaže č. 3. parkúru 

stupňa „ZM“ .  

 

Časový harmonogram: 

9:00  súťaž č. 1. drezúra „Z“ 

následne: súťaž č. 2. drezúra  „L“ 

následne: drezúra CN1  

následne: parkúr military 

následne: súťaž č. 3. parkúr stupňa „ZM“ 

následne: súťaž č. 4. Parkúr stupňa „Z“ 

následne: terénna skúška military 

   Drezúrne súťaže č.1 a č.2 budú rozhodované dvomi rozhodcami od jedného stola 

jednou známkou.                                                                                            

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v programe. 

Usporiadateľ nezodpovedá za úrazy zúčastnených osôb, koní a divákov a tiež 

nezodpovedá za vecné škody spôsobené účasťou na pretekoch. 

Usporiadateľ sa obracia so žiadosťou na prihláškach vyznačiť jazdcov 

v kategóriach  žiakov stredných odborných škôl a detí ,ktoré  budú vyhodnotení 

zvlášť. 

 Pred vyložením koní treba predložiť platný preukaz totožnosti koňa, 

s potvrdenou vakcináciou proti konskej chrípke ,nie starším ako 6 mesiacov 

a sérologickým vyšetrením na EIA, nie starším ako 6 mesiacov, inak nebude 

koňom umožnený vstup do areálu SŠ Ivanka pri Dunaji v Zálesí. 

 

      Rozpis  schválený   dňa: 

 

Rozpis pre drezúrne súťaže schválený dňa: 31. 05. 2016 – Ing. Michaela Horná  


