
Názov pretekov: Drezúrne preteky Jazdeckej školy Beri 
 

Kód pretekov: 190602SD 

  

Dátum konania: 02.06.2019     

Miesto: športový Areál Brehy- futbalový ihrisko Brehy 

Kontaktná adresa: športový Areál Brehy- futbalový ihrisko Brehy      

Telefón: 0915340460 

E-mail:lucia.ivinova@gmail.com 

 

 

Riaditeľ:Ing Lucia Ivínová 

Rozhodcovský zbor: D. Kočíová – hlavný rozhodca 

   S. Poláková 

Lek. služba: zabezpečená  

Vet. služba: zabezpečená 

Podkováč: zabezpečená 

Uzávierka prihlášok: 28.5.2019 
Kolbisko (povrch/rozmer):20 x 40 (tráva) 

Opracovisko: (povrch/rozmer):50 x 50 (tráva) 

Prezentácia účastníkov:8.30-9.00 

Ustajnenie: nie 

Zápisné:10 €/dvojica 

 

 

Súťaže: 

č.1 SJF P1 (2017)  

a) otvorená súťaž pre kategóriu pony 

b) 2. kolo Klubovej oblastnej ligy 2019  

c) kategória hobby jazdci(riadi sa Všeobecnými pravidlami SJF –Príloha N8)*štartovné: 10,-

EUR 

štartovné: 8 EUR 

počet koní na jazdca:3 

ceny: stužky,  

vecné ceny  

Úloha sa môže čítať, každý jazdec si zabezpečí svojho čitateľa úlohy! 

 

č2. SJF Z1 (2018)  
a)otvorená súťaž  

b) 2. kolo Klubovej oblastnej ligy 2019  

c) kategória hobby jazdci(riadi sa Všeobecnými pravidlami SJF –Príloha N8)*štartovné: 10,-

EUR 

štartovné: 8 EUR 

počet koní na jazdca:3 

ceny: stužky,  

vecné ceny  

Úloha sa môže čítať, každý jazdec si zabezpečí svojho čitateľa úlohy! 

 

č3. SJF L1 (2018)  
a) otvorená súťaž  

štartovné: 8 EUR 

počet koní na jazdca:3 

ceny: stužky,  

vecné ceny  

Úloha sa môže čítať, každý jazdec si zabezpečí svojho čitateľa úlohy! 



č.4. SJF LS1 (2018)  

a) otvorená súťaž  

štartovné: 8 EUR 

počet koní na jazdca:3 

ceny: stužky,  

vecné ceny  

Úloha sa môže čítať, každý jazdec si zabezpečí svojho čitateľa úlohy! 

 

 

Všeobecné pravidlá SJF -Príloha N8  

Súťažiaci:-Jazdci musia mať absolvované Skúšky základného výcviku jazdca a nemusia mať 

licenciu SJF. Za prihlášku do tejto súťaže zodpovedá prihlásený resp. jeho zákonný zástupca. 

Kone musia spĺňať podmienky o registrácii a predpisy Veterinárnych pravidiel, nemusia však 

mať licenciu SJF na príslušný kalendárny rok. 

 

Jazdecký úbor v súťažiacich musí byť v súlade s pravidlami pre jednotlivé disciplíny. 

 

Čítajúceho úloh si zabezpečí každý sám. 

Dekorovaných bude: prvých päť umiestnených alebo minimálne štvrtina štartujúcich. 

Dekorácie prebehnú po každej súťaži.  

 

 

Upozornenia: 

Podmienkou zápisu do štartovnej listiny je korektne vyplnená prihláška na preteky do uzávierky 

(prihlášku nájdete http://www.sjf.sk/sjf/dokumenty/), Prihláška detí do 18 rokov musí obsahovať 

meno apriezvisko zodpovedného trénera, ktorý snimi bude na pretekoch účastný.Prihlásenie po 

uzávierke bude spoplatnené dvojnásobným štartovným poplatkom! 

 

Organizátor vyžaduje ukoní vyšetrenie na infekčnú anémiu v zmysle predpisov ŠPVS nie staršie 

ako 6mesiacov. Kone bez platného vyšetrenia nebudú vpustené do areálu. 

 

Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní ani za vecné 

škody spôsobené tretím osobám. 

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny. V prípade nepriaznivého počasia môžu byť preteky 

zrušené, resp. môže byť opracovisko presunuté do krytej jazdiarne. 

 

 

Rozpis schválený SJF dňa: 08. 05. 2019 

Ing. Michaela Horná, PhD. 

Drezúrna komisia SJF 


