
Cena rektorky UVLF Košice – 31.ročník a Majstrovstvá 
Východoslovenskej oblasti  
 

Rozpis jazdeckých pretekov:        Cena rektorky UVLF Košice -31.ročník 

Kód pretekov : 16604VS 

 

Dátum konania:        4 a 5.6.2016                  Miesto: Jazdecký areál UVLF Košice 

Kontaktná adresa: JO TJ Slavia UVLF            Tel.:  0905/644686 – Ing. Horváth 

                              Cesta pod Hradovou 11              0915/987048 – Dr.Hura, PhD. 

                              040 01 Košice            0915/986914 – Dr.Pavľak 
                e-mail : info@slavia-kosice.sk 

       web : www.slavia-kosice.sk 

 

Riaditeľ: MVDr. Miroslav  Martinček    Hlavný rozhodca: MVDr. M. Kravec  

Technic. riaditeľ: Ing. Marek Horváth        rozhodcovia:  MVDr.J.Cigánek,CSc.                                                               

prof.MVDr.V.Cigánková,PhD., 

                                                                                               Bibiana Zacharová. 

        Radovan Stratil 

                                                                         

Lek. služba:  Košická Záchranka a.s.          Technický delegát:  MVDr. M. Kravec 

Vet.  služba:  Klinika koní  UVLF Košice   Autor parkúrov:  Petr Švec (CZ) 

 Podkováč:            Klinika koní UVLF 

 

Účasť: otvorená                                             Uzávierka prihlášok: 01.6.2016    

 

Kolbisko:  trávnaté – 100 x 80 m          Opracovisko:  piesok 60 x 30 m 

Ustajnenie:  box 50 € – na celé podujatie, formou záväznej prihlášky na celé preteky do 

15.5.2016, ustajnenie bude fakturované v plnej výške vopred podľa objednávky aj v prípade 

nevyužitia objednanej kapacity. Kapacita ustajnenia je obmedzená. 

 

Prezentácia účastníkov: 4. resp. 5.6.2016 od 7 00 do 8 00  hod. v JA UVLF Košice 

Účastnícky poplatok 5€ na koňa , za každý poplatok 1 lístok na občerstvenie 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Súťaže: 

4.6.2016 - Sobota 
 
Súťaž č. 1 , Cena „Mladý talent BUDOSPORT“  
     Dátum:   4.6.2016                    Hod. 9 00            Čl. pravidiel: 238.1.4 

     Výška prekážok: 90 cm         Počet prek.: 8            Rýchlosť: 350 m/min. 
Počet koní na jazdca: 3              Štartovné: 5 €       Ceny: vecné 

Poznámka: Otvorená súťaž, jazdci do 15.rokov budú vyhodnotení samostante. 
Poznámka: Táto súťaž je zároveň predkolom pre 4-ročné kone. 
 

Súťaž č. 2 , Skok Z - Cena PIEMONT s.r.o.  
     Dátum:   4.6.2016                    Hod. náväzne        Čl. pravidiel: 238.1.4 

     Výška prekážok: 100 cm            Počet prek.: 9        Rýchlosť: 350 m/min. 

Počet koní na jazdca: 3              Štartovné: 10 €      
Ceny: 300 € /90-70-50-40-20-10-10-10 

Poznámka: súťaž  je 1. kolom Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti - detí 
Poznámka: súťaž  je súčasťou skokového pohára  VSO detí 
Poznámka: Táto súťaž sa započíitava do KMK pre 4-ročné kone.  
Poznámka: Táto súťaž je zároveň predkolom pre 5-ročné kone. 
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Súťaž č. 3 , Skok ZL – Cena LCS Electronics s.r.o.   
      Dátum:  4.6.2016                    Hod.: náväzne        Čl. pravidiel: 238.2.2. 

Výška prekážok: 110 cm           Počet prek.: 9/10    Rýchlosť: 350 m/min. 
Počet koní na jazdca: 3              Štartovné: 15  €       

Ceny: 400 € /100-80-60-50-40-30-20-20€ 

Poznámka: súťaž  je 1. kolom Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti juniorov 
Poznámka: Táto súťaž sa započítava do KMK pre 5-ročné kone. 
 

 
Súťaž č. 4 , Skok L - Cena SIEMENS s.r.o. 
      Dátum:  4.6.2016                    Hod.: náväzne            Čl. pravidiel: 238.2.1. 

Výška prekážok: 120 cm           Počet prek.: 9 /11       Rýchlosť: 350 m/min. 

Počet koní na jazdca: 3             Štartovné: 20 €          
Ceny: 800 € /200-160-120-100-80-60-40-40€ 

Poznámka: súťaž  je súčasťou skokového pohára  VSO juniorov 
Poznámka: Táto súťaž sa započítava do KMK pre 6-ročné kone. 

 

Súťaž č. 5 , Skok S - Cena  ČASS s.r.o. 
      Dátum:  4.6.2016                    Hod.: náväzne            Čl. pravidiel: 238.2.2 

Výška prekážok: 130 cm           Počet prek.: 9 /12       Rýchlosť: 350 m/min. 
Počet koní na jazdca: 3             Štartovné: 30 €          

Ceny: 1000 € /270-230-180-150-100-50-20€ 
Poznámka: súťaž  je 1. kolom Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti -seniorov 
Poznámka: súťaž  je súčasťou skokového pohára  VSO seniorov 

 

7.6.2015 – Nedeľa  
 
Súťaž č. 6 , Skok Z –  Cena Jána Petruňáka 
     Dátum:   5.6.2016                   Hod. 9 00               Čl. pravidiel: 238.2.1 

     Výška prekážok: 100 /105 cm   Počet prek.: 9/10 Rýchlosť: 350 m/min. 
Počet koní na jazdca: 3             Štartovné: 10 €      

Ceny: 300 € /90-70-50-40-20-10-10-10 

Poznámka: súťaž  je 2. kolom Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti -detí 
 

Súťaž č. 7 , Skok ZL – Cena Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti 
      Dátum:  5.6.2016                    Hod.: náväzne         Čl. pravidiel: 238.2.2 

Výška prekážok: 110 cm           Počet prek.: 9/10    Rýchlosť: 350 m/min. 

Počet koní na jazdca: 3              Štartovné: 15  €       
Ceny: 400 € /100-80-60-50-40-30-20-20€ 

 
Súťaž č. 8 , Skok L – Cena MALM s.r.o.   

      Dátum:  5.6.2016                     Hod.: náväzne           Čl. pravidiel: 238.2.1 
Výška prekážok: 120 cm            Počet prek.: 9 /11      Rýchlosť: 350 m/min. 

Počet koní na jazdca: 3              Štartovné: 20 €          

Ceny: 1000 € /270-230-180-150-100-50-20€ 
Poznámka: súťaž  je súčasťou skokového pohára  VSO juniorov 
Poznámka: súťaž  je 2. kolom Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti juniorov 
 

Súťaž č. 9 , Skok S -  Cena rektorky UVLF – Slovenský skokový pohár 

      Dátum:  5.6.2016                     Hod.: náväzne  Čl. pravidiel: 238.2.3. 
Výška prekážok: 130 cm            Počet prek.: 9 /12         Rýchlosť: 350 m/min. 

Počet koní na jazdca: 3              Štartovné: 30 €          
Ceny: 1500 € /440-350-260-220-130-50-50€ 

Poznámka: súťaž  je 2. kolom Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti – seniorov 
Poznámka: súťaž  je súčasťou skokového pohára  VSO seniorov 



 

Súťaž č. 10  – Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti detí  

pozostáva zo súťaží číslo : 2 a 6. V prípade rovnosti trestných bodov z oboch kôl na prvých troch 
miestach o poradí rozhodne jedno rozoskakovanie na čas. Na ostatných miestach o poradí 

rozhodne lepší výsledok z druhého kola – t.j. súťaže č. 6 
Počet koní na jazdca: 3           Štartovné: 0 €        

Ceny: 200 € /80-50-30-20-20 € 

 
Súťaž č. 11  - Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti juniorov 

pozostáva zo súťaží číslo : 3 a 8.  V prípade rovnosti trestných bodov z oboch kôl na prvých troch 
miestach o poradí rozhodne jedno rozoskakovanie na čas. Na ostatných miestach o poradí 

rozhodne lepší výsledok z druhého kola – t.j. súťaže č. 8 
Počet koní na jazdca: 3           Štartovné: 0 €        

Ceny: 200 € /80-50-30-20-20 € 

 
Súťaž č. 12  - Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti seniorov 

pozostáva zo súťaží číslo : 5 a 9 , v prípade rovnosti trestných bodov z dvoch kôl o víťazovi 
rozhodne lepší výsledok a čas z druhého kola / č.9 / . 

Počet koní na jazdca: 3           Štartovné: 5 €        

Ceny: 900 € /300-200-170-130-100€  
 

Súťaž č. 13  - Pohár Primátora Mesta Košice 
pozostáva zo súťaží číslo : 4 a 8 , v prípade rovnosti trestných bodov z dvoch kôl o víťazovi 

rozhodne lepší súčet časov z oboch kôl / 4 a 8 / . 
Počet koní na jazdca: 3           Štartovné: 5 €        

Ceny: 900 € /300-200-170-130-100€  

 
 

Záverečné ustanovenie:  

 
 Súťaž č. 1 a 2 sú zároveň predkolom pre 4 a 5-roč. kone KMK. V prípade, že jazdec štartuje 

iba predkolo KMK, neplatí štartovné a nie je hodnotený v otvorenej súťaži.  

 Pokiaľ jazdec štartuje iba KMK platí vo všetkých súťažiach jednotné štartovné 5€, toto musí 
byť nahlásené vopred pri prezentácií do 8 00. Po prezentácii platí jazdec riadne štartovné podľa 

rozpisu.  

 Pokiaľ jazdec štartuje iba Majstrovské súťaže platí vo všetkých súťažiach jednotné štartovné 
5€, toto musí byť nahlásené vopred pri prezentácií do 8 00. Po ukončení prezentácie platí 

jazdec riadne štartovné podľa rozpisu. Jazdci štartujúci v jednotlivých kolách iba ako 

majstrovské súťaže, t.j. neplatiaci riadne štartovné, nebudú hodnotení v otvorenej súťaži.  

 Do dvojkolových súťaží 10,11,12 a 13 sa jazdec prihlasuje tak ako do ostatných súťaží 

zasielanou prihláškou, najneskôr však nahlásením pri prezentácii do 8 00 a zaplatením riadneho 

štartovného v jednotlivých kolách, v opačnom prípade nebude v týchto dvojkolových 
súťažiach vyhodnotený.  

 Súťaže KMK sa nehodnotia samostatne.  

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časové úpravy programu  

 Prihlášky po uzávierke, dohlasovanie na prezentácii – finančné znevýhodnenie v zmysle 

všeobecných pravidiel SJF.  

 Boxové stajne – prenosné boxy len na záväznú prihlášku do 15.5. 2016. V prípade neúčasti – 

úhrada faktúry v plnom rozsahu podľa záväznej objednávky.  

 Usporiadateľ nepreberá počas jazdeckého podujatia zodpovednosť za škody na majetku a 

zdraví účastníkov ani za škody spôsobené tretím osobám.  

 
 Rozpis schválený SJF VSO dňa 2.5.2016     Miloš Kravec v.r. 


