
           
 
 
 

      JARNÁ CENA SPOJENEJ ŠKOLY V IVANKE PRI DUNAJI- 2017 
 
 

        Organizátor:   Spojená škola, SNP 30,  
Ivanka pri Dunaji 900 28 

        Miesto konania:  Stredisko odbornej praxe-  Zálesie 
        Dátum:   22. 4. 2017 
        Riaditeľ pretekov:  Ing. Katarína Kubišová  
        Tajomník pretekov:  Ing. Tatiana Vošáhliková 
        Org. zabezpečenie:  Ing.Šťastný Zdenek Ing. Malík Zdeno 
        Podkováč:              zabezpečí organizátor 
        Hl. rozhodca:   Artur Hubner 
         Rozhodcovia :           Mgr. Peter Šťastný 
                                            Peter Baričič 
                                            Peter Juhász 
        Staviteľ parkúru:      Ing. Zdeno Malík 
        Vet. Služba:   MVDr. Zuzana Hollá Bartová 
        Lek. Služba:   zabezpečí organizátor 
        Uzávierka prihlášok:  do 20.4. 2017 
        Prihlášky posielať:   zdenekstastny@szm.sk  tel: 0917 761303  
                                                                                     tel : 0905 604761 
        Prezentácia:               22.4. 2017   do 9.00 hod. 
        Povrch:   opracovisko – piesok  20 x 40 m 
                        kolbisko – piesok  40 x 6O m 
         Ustajnenie :              limitované (cca 10 boxov) na objednávku vopred 10 euro/deň 
         Ubytovanie :             nie 
         Zápisné:                    10 euro na jazdca a preteky. 

 
 
         SÚŤAŽE: 

 
 
        Súťaž č. 1 – SKOK „ZM“   „Memorial Rulanda“ začiatok  22.4.2017.   o 10.00 hod. 
        Súťaž  otvorená 
        Skok do 80 cm  limitovaný čas ,čl. 238.1.4 
        Počet koní na jazdca: 3 
        Štartovné : 8 euro 
        Ceny :pohár,stužky, vecné 
        Deti a žiaci SOŠ vyhodnotení zvlášť. 

 
           Súťaž č. 2 – Skok „Z“ „ Cena riaditeľky SŠ Ivanky pri Dunaji“ začiatok  následne 

        Súťaž otvorená 
        Skok do100 cm na čas ,čl. 238.2.1. 
        Počet koní na jazdca: 3 
        Štartovné : 8 euro 
        Ceny :pohár,stužky, vecné 
        Deti a žiaci SOŠ vyhodnotení zvlášť. 
 
        Súťaž č. 3 -  Skok „ZL“  „Jarná Cena SŠ Ivanka pri Dunaji“     začiatok   následne 
        Súťaž : otvorená  
 
 Skok do 110 cm.s jedným rozoskakovaním na čas,čl. 238.2.2. 
        Počet koní na jazdca: 3 
        Štartovné : 8 euro 
        Ceny : pohár,stužky,vecné  
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        Súťaž č.4 – Družstvá „ Cena VUC Bratislava“ 
 
        Súťaž  2 - resp. 3 -členných klubových družstiev,  ktoré sa musia nahlásiť pred  
        začiatkom súťaže č. 1 a počas súťaží sa nesmú meniť ani dopĺňať, rovnakí členovia 
        štartujú v oboch kolách. Započítavajú sa výsledky dvoch najlepších členov družstva  zo 
        súťaže č.1 a dvoch najlepších členov družstva zo súťaže č.2. V prípade rovnosti tr.  
         bodov, na ktoromkoľvek mieste ,rozhoduje súčet časov z výsledkov započítaných 
          v súťaži č. 2 .   
         Štartovné : 0 
         Ceny :poháre, stužky  
 
 
        Pre žiakov stredných odborných škôl  celoročná súťaž o : Pohár riaditeľky  
        SŠ v Ivanke pri Dunaji , skladajúci sa zo 6 kôl:  
 

1. Kolo – ZM (22.4. 2017 –Ivanka )  
2. Kolo -   Z    (22.4.2017 – Ivanka ) 
3. Kolo -  ZM  ( 1.5.2017 -   Šaľa   ) 
4. Kolo -   Z     ( 1.5.2017 –   Šaľa   ) 
5. Kolo -   ZM  (30.9. 2017 – Ivanka ) 
6. Kolo -   Z      (30.9. 2017 – Ivanka ) 
 
Prihlásiť sa môžu jazdci ,ktorí v roku 2017 študujú na strednej odbornej škole –SOŠ   
( nemusia štartovať za klub svojej SOŠ, musia však uviesť školu na ktorej študujú) 
Jazdci zbierajú body za umiestnenie v jednotlivých kolách  , podľa stupnice od prvého 
miesta 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 , vo finále( Z – 30.9. 2017 Ivanka ) body dvojnásobné. 
Víťazom sa stane dvojica s najväčším počtom bodov, v prípade rovnosti, lepším 
umiestnením vo finále.  Podmienkou víťazstva ,alebo umiestnenia je účasť vo finále. 
Štartovné 0 € .Ceny pre prvých troch :poháre,  medaile, všetci účastníci finále stužky 
.Hodnotí sa dvojica , jazdec môže bodovať s ľubovoľným počtom koní, vo finále sa 
hodnotí len jeden kôň, ktorého musí oznámiť pred začiatkom finále. Prihlášky na 
ktoromkoľvek kole u Ing. Zdena Šťastného. Priebežné výsledky budú zverejnené 
počas pretekov v Ivanke a v Šali na tabuli so štartovnými listinami, resp. na FB. 

             
        
                                                                                            

          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 žiada na prihláškach označiť jazdcov v kategóriach detí a žiakov          
       SOŠ , ktorí budú vyhodnotení zvlášť!!!! 

 
 
 

   
 
 
 
      Rozpis schválený dňa: 16.2.2017 
      Robert Fekár, v.r. 


	



