
    

DREZÚRNE PRETEKY 
MAJSTROVSTVÁ BRATISLAVSKEJ 

OBLASTI V DREZÚRE 2017     
 
Miesto konania:       JK Ivanka pri Dunaji, Poľovnícka 19 
Kód pretekov:   17617BD  
Dátum konania:     17. jún 2017   
Riaditeľ pretekov:           Ing. Pechová Michaela 
Tajomník pretekov:         Pechová Petra   
Hlavný rozhodca:            Ivaničová Nadežda 
Rozhodcovia:                  Kočiová Dagmar, Juhasz Peter Jana Medová 
Lek. služba:       zabezpečí usporiadateľ 
Vet. služba:       MVDr. Bartová Zuzana  
Uzávierka prihlášok:       12. jún 2017    
Prezentácia:        17. jún 2017   od 8.00 do 8.30  hod.!!!  (mobil: 0905 823 596)           
Obdĺžnik:        piesok, 20 x 40 m pre všetky súťaže 
Opracovisko:       piesok, 20 x 40 m 
Ustajnenie:       box 20,- EUR/ deň   
Zápisné:       15,-€  dvojica      
Prihlášky posielajte:        Pechová Petra, Za školou 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji,  

     0915 062 848, petra.pechova@centrum.sk 
 
 

SÚŤAŽE: Začiatok: 9.00 hod 
Č.1            Súťaž KMK – FEI Úloha pre 4-ro čné kone (2005) 

otvorená pre mladé kone ( 4, 5 a 6-ročné ),  
súťaž vyhodnotená samostatne v dvoch kategóriách: 4-ročné kone a 5 a 6-ročné 
kone spolu 

           štartovné: 10,-EUR                      ceny: stužky, vecné ceny 
 

Č.2 Súťaž KMK-SJF  Úloha pre mladé kone MKL1 (2011) 
otvorená pre mladé kone ( 4, 5 a 6-ročné ),  
súťaž vyhodnotená samostatne v dvoch kategóriách: 4-ročné kone a 5 a 6-ročné 
kone spolu 

           štartovné: 10,-EUR                      ceny: stužky, vecné ceny 
 
Č.3 Úloha SJF – Z1 (2011)      
 a) otvorená súťaž                    ceny: stužky, vecné ceny 
 b) Majstrovstvá BO -deti do 14 rokov   ceny: medaily, diplomy 
                       štartovné: 10,-EUR  
      
Č.4 Úloha SJF – L2 (2011)      
 a) otvorená súťaž      ceny: stužky, vecné ceny 
 b) Majstrovstvá BO – juniori do 18 rokov  ceny: medaily, diplomy 
       štartovné: 10,-EUR                    
 
Č.5 Úloha SJF – S3 (2011)      
 a) otvorená súťaž   - PRÉMIOVANÁ SÚŤAŽ ceny: stužky, vecné ceny 
 b) Majstrovstvá BO - seniori    ceny: medaily, diplomy 
       štartovné: 10,-EUR                   



- podmienkou zápisu do štartovnej listiny je korektne vyplnená prihláška na preteky  do 
uzávierky, po uzávierke dvojnásobok štartovného poplatku! 

- pred vyložením koní je potrebné predložiť platné veterinárne osvedčenie 
- úlohy sa čítajú, každý jazdec si zabezpečí svojho čitateľa úlohy 
- dekorácie súťaží KMK budú spolu po súťaži č. 2, ostatné budú po každej súťaži, 

dekorácie budú bez koní 
- usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb, divákov a koní 

ani za vecné škody spôsobené účasťou na pretekoch 
- pohyb psov po areáli je povolený výhradne na vodítku 

 
 
 
Rozpis schválený SJF d ňa : 20. 04. 2017   
Rozpis upravený 11. 05. 2017  
 

Ing. Michaela Horná, PhD. 
Drezúrna komisia SJF 


