
                                                   Drezúrne preteky MOTEŠICE  2018  

  

Kód pretekov: 180630ZD       Dátum: 30.06-01.07.2018  

Miesto konania: Motešice      Usporiadateľ: TJ Žrebčín Motešice  

                      Slivnická 76, Motešice  

E-mail: motesice@gmail.com      Tel.: +421 911 016 529  

Hl. rozhodca: Peter Juhász 

Rozhodcovia: Dagmar Kočiová 

                       Ivan Kurej 

                       Lubomir Paučo  

Lek. služba: zabezpečí usporiadateľ           Vet. služba: MVDr. Daniela Ďurčová  

Ustajnenie: áno 20€/deň – box (seno+slama)   Ubytovanie: po dohode – p.Haluzová +4219 

11 909 660  

Uzávierka prihlášok: 25.06. 2018          Zápisné: 10€ - dvojica  

Kolbisko: hipotex 20x60                                 Štartovné: 10 €/súťaž            

Opracovisko: hipotex 20x45                   

Porada účastníkov: 30.06, 2018 od 8.00 do 8.20 hod kancelária pretekov,  alebo na tel.  

+421 903 559 581 p.Paučo  

 

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

 30.06.2018   SÚŤAŽE SOBOTA :  

  

1.súťaž: Drezúra pre Pony SJF P1  2011                   začiatok súťaže: 10:00 hod  

-súťaž otvorená pre kategóriu PONY  

 

2.súťaž: FEI pre 4-ročné kone 2005      čas: následne  

Súťaž otvorená pre kone od 4 do 6 rokov, t.j. ročníky 2014 – 2012 

Vyhodnotené oddelene 4-ročné kone a 5-6-ročné kone 

 

3.súťaž: FEI deti úvodná A (Z) 2014         čas: následne  

-otvorená súťaž, 

 kategória deti vyhodnotená zvlášť,  

 

4.súťaž: FEI deti  súťaž družstiev  (L) 2015   čas: následne  

-otvorená súťaž,  

 kategória detí vyhodnotená zvlášť,  

 

5.súťaž: S FEI Juniori – úvodná úloha (2009)    čas: následne 

otvorená súťaž,  

 

 

 

 

 

 

 

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



01.07.2018   SÚŤAŽE NEDELA :  

  

1.súťaž: Drezúra pre Pony SJF P2   2011                          začiatok súťaže: 10:00hod  

-súťaž otvorená pre kategóriu PONY  

 

2.súťaž: SJF MKZ4 Drezúrna úloha pre mladé kone Z4  2011   čas: následne  

Súťaž otvorená pre kone od 4 do 6 rokov, t.j. ročníky 2014 – 2012 

Vyhodnotené oddelene 4-ročné kone a 5-6-ročné kone 

 

3.súťaž: FEI deti úvodná B   (Z) 2014                    čas: následne  

otvorená súťaž, 

kategória deti vyhodnotená zvlášť,  

 

4.súťaž: FEI deti  družstiev  (L) 2015                      čas: následne  

otvorená súťaž,   

kategória detí vyhodnotená zvlášť,  

  

5.súťaž: FEI deti jednotlivci  (L) 2015    čas: následne  

otvorená súťaž,  

kategória detí vyhodnotená zvlášť,  

 

6.súťaž: S FEI Juniori  družstiev (2009)    čas: následne  

otvorená súťaž,  

 

 

Poznámky:  

Ceny: vecné, stužky a poháre. 

Všetky úlohy sa jazdia spamäti. 

Dekorácie prebehnú ihneď po skončení jednotlivých súťaží, ak organizátor neurčí inak.  

Dekorovaných bude prvých päť umiestnených.  

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní, ani za vecné 

škody spôsobené tretím osobám.  

Pred vyložením koní sú účastníci povinní odovzdať ich pasy s platným veterinárnym osvedčením a 

zapísaným potvrdením o negatívnom výsledku serologického testu na infekčnú anémiu koní (IAE) 

nie starším ako pol roka v kancelárii pretekov.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časovú úpravu harmonogramu  

V piatok bude drezúrny obdĺžnik otvorený od 15.00 –20:00 pre ustajnené kone na pretekoch 

zdarma, pre všetkých za poplatok 10€/dvojica  

Usporiadateľ  akceptuje len riadne vyplnené prihlášky v zmysle platných pravidiel s riadne 

uvedeným licenčným číslom jazdca, koňa a vyplnenými súťažami  

 

  

V Motešiciach 29.05. 2018                            Slavomír Magál  

                                           TJ Žrebčín Motešice  

  

Rozpis schválený SJF dňa: 05. 06. 2018 

Ing. Michaela Horná, PhD. 

Drezúrna komisia SJF 


