
 

 

                                                            

 

 

Halové drezúrne preteky Dunajský Klátov 2019 

 

            DRESSAGE GRAND PRIX 

 

Kód pretekov:  190406ZD 

Dátum konania: 06-07.04.2019    Miesto:          Dunajský Klátov 

Kontaktná adresa: JK Czajlik ranch                  Telefón:         00421 903 834 000 

   Hlavná č.600                           

   930 21 Dunajský Klátov                

E-mail:          czajlikranch@gmail,com 

Riaditeľ:  Eugen Czajlik 

Tajomník:  Katarína Czajliková 

Hl. rozhodca:  Peter Juhász   prof. Jozef Halgoš 

Rozhodcovský zbor:   Berényi Miklós,  Illyés Csaba, Edit Albrecht Peter Juhász, Dagmar Kočíová 

Kolbisko (povrch/rozmer):      20x60m, hala 

Opracovisko (povrch/rozmer): 60x30m, 4season jazdiareň 

Prezentácia účastníkov:      06.04.2019, 07.30 

Uzávierka prihlášok:            17.03.2019 

                                                                                      

Lek. služba:              zabezpečí usporiadateľ 

Vet. služba:  MVDr. Jozef Vass 

Podkováč:  Ján Vajda 

Ustajnenie:                  90€/box / podujatie (05.-07.04.2019) 

Zápisné:                       25€ / dvojica 

 

 



Poznámky: 

                    - Prihláška musí byť korektne vyplnená (uvedené licenčné číslo jazdca a koňa + úlohy),  

                      v opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná 

                    - usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy osôb, koní, ani za vecné škody 

                      spôsobené účasťou na pretekoch 

        - pri prezentácii je nutné predložiť platné veter. osv. na rok 2019 

                    - dekorovaných bude: prvých päť umiestnených alebo minimálne štvrtina štartujúcich 

                    - organizátor si vyhradzuje právo na zmeny  v rozpise.  

                    - v piatok  drezúrny obdĺžnik je  otvorený od 09:00  do 19:00.   

                    - seno 8eur/balík   

                    - v prípade rezervácie boxov je potrebné uhradiť zálohu za ustajnenie v plnej výške  

                       na účet usporiadateľa do 17.03.2019, v opačnom prípade usporiadateľ neručí za rezerváciu 

Úcet: 

Unicredit IBAN: SK31 1111 0000 0067 6333 6001  

                             Unicredit Banka   IBAN: SK1411110000001546088002 

                   BIC: UNCRSKBX 

                    VS: meno jazdca 

- záloha za boxy pri neúčasti sa vracia iba v opodstatnených prípadoch (choroba jazdca  
     alebo zranenie koňa lekársky podložené) z dôvodu vzniku dodatočných nákladov 



06.04.2019, sobota 

Súťaže:           

č. 18: ,, L „ - FEI pony jazdci súťaž družstiev 2018 

              otvorená, ceny: stužky, poháre 

              štartovné: 10,- 

 

č. 1:  „Z“ - FEI  úloha pre 4 ročné kone 2016 

-súťaž pre 4-6 kone, 4 ročné kone vyhodnotené zvlášť, 5-6 ročné spolu 

ceny:  stužky, poháre 

             štartovné: 10,- 

              

č. 2: ,,Z“ – FEI   Deti úvodná súťaž A 2018 

otvorená, ceny: stužky, poháre 

             štartovné: 10,- 

 

č. 3:  ,,L“ – FEI   Deti súťaž družstiev 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre 

             štartovné:10,- 

 

č. 4:  ,,LS“ – SJF LS5 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre 

             štartovné: 10,- 

 

č. 5:  ,,S“ – FEI Juniori súťaž družstiev 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre,  

             štartovné: 10,- 

 

č.6:     ,,ST“ – FEI Mladí jazdci súťaž družstiev 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre, vecné 

             štartovné: 10,- 

 

č.7:     ,,T“- Intermediate I 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre, vecné 

             štartovné: 10,- 

 

 



č.8:     ,,TT“- Intermediate II 2018  Intermediate A 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre, vecné 

             štartovné: 10,- 

 

č.19: „ST“ – FEI Úloha pre 7-ročné kone úvodná 2018 

 otvorená pre kone od 6 do 7 rokov 

 štartovné: 10,- 

 

07.04.2019, nedeľa 

Súťaže:           

č. 9:  „Z“ - FEI  úloha pre 4 ročné kone  2016 

-súťaž pre 4-6 kone, 4 ročné kone vyhodnotené zvlášť, 5-6 ročné spolu 

ceny:  stužky, poháre 

             štartovné: 10,- 

 

č. 10: ,,Z“ – FEI  Detí -  úvodná súťaž A 2018 

otvorená, ceny: stužky, poháre 

             štartovné: 10,- 

 

č. 11:  ,,L“ – FEI Deti -  súťaž jednotlivcov 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre 

             štartovné:10,- 

 

č. 12:  ,,LS“ – SJF LS7 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre 

             štartovné: 10,- 

 

č. 13:  ,,S“ – FEI Juniori- súťaž jednotlivcov 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre, 

             štartovné: 10,- 

 

č.14:     ,,ST“ - FEI Mladí jazdci – súťaž jednotlivcov 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre 

             štartovné: 10,- 

 

č.15:     ,,T“- Intermediate I 2018  Intermediate voľná zostava 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre, vecné 

             štartovné: 10,- 



č.16:    ,,TT“- Grand Prix kür 2018 Intermediate B 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre, vecné 

             štartovné: 10,- 

č.17:    ,,L“ – FEI Pony jazdci súťaž jednotlivcov 2018 

            otvorená, ceny: stužky, poháre 

             štartovné: 10,- 

 

č.20: „ST“ – FEI Úloha pre 7-ročné kone finále 2018 

 otvorená pre kone od 6 do 7 rokov 

 štartovné: 10,- 

 

Rozpis schválený SJF dňa: 28. 01. 2019 

Rozpis upravený dňa : 26. 02. 2019 

Rozpis upravený dňa : 01. 03. 2019 

Ing. Michaela Horná, PhD. 
Drezúrna komisia SJF 


