
 

      MOTEŠICE  CHALLENGE  2016 
 

Kód pretekov: 16A21ZD                         Usporiadateľ: TJ Žrebčín MOTEŠICE 

Miesto konania: hala TJ Žrebčín Motešice       Dátum konania: 21.-23.10.2016  

Riaditeľ pretekov: Irena Haluzová               Veterinár: MVDr.Daniela Ďurčová  

Rozhodcovia:  (C) Ing. Simona FIALOVÁ (CZ)  

                        Peter JUHÁSZ (SK), Ľubomír PAUČO(SK) 

Kolbisko: 20x60 m (hipotex s textíliou)          Opracovisko:20 x 40m (hipotex s 
textíliou)  

Poplatky/Ustajnenie:  (60,- Eur na celé podujatie)  

Stravovanie: formou bufetu                      Kancelária pretekov: Martin Kaffka       

Ubytovanie: Penzion Motešice p.Haluzová tel.+421911909660  

Prihlášky: furioso@furioso.sk , motešice@gmail.com     

Kontakt: +421911016529 p.Magál

Účasť: otvorená, každá dvojica môže štartovať v dvoch súťažiach v zmysle pravidiel SJF

Uzávierka prihlášok: 17.10.2016 o 20.oo hod  

UPOZORNENIE: Všetky úlohy sa jazdia spamäti. Je zakázané, aby koňa, ktorý sa 
zúčastní súťaží, jazdil niekto iný od 18:00 hod dňa predchádzajúceho pred súťažou až do 
konca pretekov.                      

Dekorácie: 

-dekorovaných bude 5 miest v každej súťaži , v súťaži 1 a 2 samostatne vyhodnotená 
kategória detí 

 

SÚŤAŽE: 

 1. Súťaž: (Z) - FEI Deti úvodná A 2014 (2016) 

- otvorená súťaž, kategória detí vyhodnotená zvlášť 

 2. súťaž: (L) – FEI Deti jednotlivci 2014 (2016) 
-otvorená súťaž, kategória detí vyhodnotená zvlášť 



 3. súťaž: (S) – FEI Juniori úvodná 2009 (2016) 
-otvorená súťaž 

4. súťaž: (ST) – FEI Prix St. George 2009 (2016) 
-otvorená súťaž 

 

PROGRAM: 

Piatok 21.10.2016      14:00- 16:00 – prezentácia 

                          17:00 - veterinárna prehliadka  

Sobota 22.10.2016     Začiatok súťaží bude určený po veterinárnej prehliadke 

                         18:00 – SEMINÁR (video, diskusia)  

Nedeľa 23.10.2016    od 8:00 -tréning pod vedením rozhodcu-45.min lekcia dvojica  

                         -tréning pre najúspešnejších 8 jazdcov v kategórii deti/juniori  

 

Poznámky: 

-podujatie sa koná podľa modelu z predošlých rokov na Národnej úrovni a je spojené  
s nedeľným tréningom pod vedením FEI rozhodkyne Ing. Simony Fialovej 8 najlepších 
dvojíc v kategórii deti/juniori podľa dosiahnutých výsledkov( v prípade nedostatočného 
počtu sa doplní) 

-každý zo štartujúcich koní musí mať správne vyplnený pas (stačí národný) s platným 
očkovaním proti konskej chrípke a potvrdenie o vyšetrení na anémiu v zmysle nariadenia 
št.vet.správy a veterinárne osvedčenie, inak nebude povolený štart!  

 

                                                     13.9.2016 TJ Žrebčín Motešice 

 

Rozpis schválený SJF dňa: 14. 09. 2016 

Ing. Michaela Horná, PhD. 
Drezúrna komisia SJF 


