
Rozpis jazdeckých pretekov vo všestrannej spôsobilosti 

Propagácia jazdeckej disciplíny Všestranná spôsobilosť,                       

vyhľadanie a podpora nových talentov. 

Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti SJF v kategórií detí a juniorov. 

Kód pretekov:     16A22SC 

Dátum konania:     22.10. 2016 

Miesto konania:    Areál SOŠ, Haličská cesta, Lučenec - Ľadovo 

 

Usporiadateľ:     JA SOŠ Lučenec    
Riaditeľ pretekov:   Milan Šebian     
Organizačné zabezpečenie:   Danica Prepelicová (0908 327 833) 

e-mail: prepelicova.danica@gmail.com                               

 

Hlavný rozhodca:    Jozef Halgoš 

Rozhodcovia:    Alexander Bagdal, Jozef Paulovič 

Technický delegát:   Jozef Halgoš 
 

Autor parkúrov a tratí:  Zdeno Malík 

Kolbisko:      drezúra - povrch/rozmer : tráva / 20x40 m 

     parkúr - povrch / rozmer : tráva / 50x60 m 

     terénna trať – povrch: členitý, tráva 

Opracovisko:      povrch/rozmer : tráva / 50x60 m  
     

Lekárska služba:    NsP Lučenec                   
Veterinárna služba:    zabezpečí organizátor  

Podkováč:     Ladislav Michálek 
 

Ustajnenie:    nie 

 

Zápisné:     5,- € (pre členov SJF hradí Komisia všestrannej spôsobilosti SJF)  
 
Prihlášky: 

Všetky súťaže sú otvorené. 

Prihlasovanie: ON LINE na www.sso-sjf.wbl.sk, alebo posielať na e-mail bagdal@stonline.sk  

Uzávierka prihlášok: 18.10.2016 do 19.00h 
Predbežné štartovné listiny, všetky informácie o pretekoch, ako aj prípadné zmeny budú zverejnené na 

internetovej stránke SSO www.sso-sjf.wbl.sk  
Zmeny v prihláškach prosíme nahlásiť do 20.10.2016 do 16.00 hod. 
Upozornenie: 

Každý kôň musí mať platný zdravotný preukaz pre sezónu 2016. 

Všetky kone, prihlásené na preteky, musia byť serologicky testované (Cogginsov test) na infekčnú 

anémiu koní (EIA). Tento test nesmie byť starší ako 6 mesiacov a potvrdenie o negatívnom 

výsledku musí byť zapísané v pase koňa a predložené pri prezentácii PREDTÝM, ako bude kôň 

vyložený v areáli usporiadateľa. 
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Súťaže: 
 

1.  HOBBY – Cena nových talentov 
Dátum: 22.10.2016 

Drezúrna úloha: CN 1 (2014) 

Parkúr: výška prekážok do 80 cm, počet prekážok 8-9, rýchlosť 325m/min. 

Terénna trať: výška prekážok do 80 cm, počet prekážok max 15, dĺžka trate cca 1300m, rýchlosť 380-

450m/min. 

Štartovné: 8 € 

Ceny: stužky + poháre/vecné ceny 

V súťaži môžu štartovať aj jazdci a kone bez športovej licencie – pri dodržaní všetkých Pravidiel 

všestrannej spôsobilosti (zdravotná karta, ochranná vesta a pod.) 

V súťaži budú zvlášť vyhodnotení jazdci do 16 rokov. 
 

2.  Z – Cena SOŠ 
Dátum: 22.10.2016 

Drezúrna úloha: CN 1 (2014) 

Parkúr: výška prekážok do 90 cm, počet prekážok 8-9, rýchlosť 350m/min. 

Terénna trať: výška prekážok do 90 cm, počet prekážok max 15, dĺžka trate cca 1500m, rýchlosť 400-

450m/min. 

Štartovné: 10 € 

Ceny: stužky + poháre/vecné ceny 

Súťaž je zároveň Majstrovskou súťažou SSO v kategórií detí 

Súťaž je zároveň Majstrovskou súťažou SSO v kategórií juniorov 
 

 Orientačný časový harmonogram: 
 

9:00 – porada účastníkov 

9:30 – drezúrna skúška 

11:00 – parkúr 

12:00 – prehliadka terénnej trate a obedňajšia prestávka 

13:30 – terénna skúška  

15:30 – vyhodnotenie súťaží 

 

Technické podmienky 

Majstrovských súťaží SSO v jazdeckej disciplíne všestranná spôsobilosť: 
Kategória Detí  -  Jednokolová súťaž – súťaž stupňa Z 

Kategória Juniorov  -  Jednokolová súťaž – súťaž stupňa Z. 

Majstrovské súťaže v príslušnej kategórii sa uskutočnia ak štartujú v tejto súťaži aspoň traja jazdci 

z minimálne troch samostatných členských subjektov registrovaných v SSO SJF.  

 

POZNÁMKA: 

Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na  časové úpravy programu a nepreberá zodpovednosť za 

osoby zúčastnené na pretekoch, ani za škody spôsobené ich účasťou. Všetci účastníci sú osobne 

zodpovední za škody, ktoré spôsobia, alebo ktoré spôsobia ich zamestnanci alebo ich kone tretej osobe.  
 
 

Schválené dňa: 13.9.2016 

 

za usporiadateľa:       Milan Šebian v.r. 

za SJF komisiu všestrannej spôsobilosti:   Zdeno Malík v.r. 


