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Rozpis drezúrnych jazdeckých pretekov: “Bratislavská Liga - III. kolo”  
Kód pretekov: 190803BD 

 
Dátum konania: 3. 8. 2016   Miesto: Areál RS Team, Záhorská Bystrica      

Usporiadateľ: JK RS Team              Hl. rozhodca:  Prof. Jozef Halgoš   

Riaditeľ: Dušan Sabo                             Rozhodcovia: I. Schützová (CZE), I. Kružíková (CZE)  
CEO: Petra Siváková  Správca opracoviska: Jozefína Mocková              

Telefón: 0903 498 578                                     Podkováč: Marek Juríček   
e-mail: info@rsteamtrophy.sk  

Lek. služba: zabezpečí usporiadateľ                 Účasť: otvorená 

Vet. služba: MVDr. Ingrid Valábková  Uzávierka prihlášok:  26. 7. 2019 
Ubytovanie: nie                                               Uzávierka objednávok na ustajnenie: 19. 7. 2019                                          

Ustajnenie: áno (90 €/box)* Kolbisko (povrch/rozmer): piesok/80x50m                  
Slama: 5 €/balík Drezúrny obdĺžnik (povrch/rozmer): piesok/20x40m  

Seno: 8 €/balík        
El. prípojka: 20 €   Opracovisko (povrch/rozmer): piesok/65x23m       

Zápisné: 25 €/jazdec Krytá jazdiareň (povrch/rozmer): piesok/50x20m   

    
Zmeny v prihláškach nahláste telefonicky 2. 8. 2019 od 18:00 - 19:00 hod.  

Kancelária pretekov bude v deň konania pretekov otvorená od 8:00 hod. Aktuálny časový harmonogram súťaží 
bude zverejnený deň vopred na stránke www.rsteamtrophy.sk spolu s predbežnými štartovnými listinami. 

 

*Cena za ustajnenie je uvedená vrátane prvého nastlania (slama). Box je k dispozícii od 1.8.2019 (od 16:00 

hod.). Objednávka na ustajnenie je záväzná.  
 

Warm-up: 2.8.2019 (po dohode s usporiadateľom) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Súťaže 
 
1. Názov: Bratislavská Liga 2019 v kategórii Pony - III. kolo, otvorená pre kategóriu pony                                                    

- Drezúrna úloha: P3 
 drezúrnu úlohu si môžete stiahnuť tu: http://drezura.wbl.sk/ulohy/sjf/p3.pdf 
- Začiatok: 9:00 hod.               
- Štartovné: 8 €  - Ceny: stužky 
Súťažiaci v rámci Bratislavskej ligy budú vyhodnotení zvlášť. 

 

2. Názov: Bratislavská Liga 2019 v kategórii detí - III. kolo, otvorená súťaž                                                    
- Drezúrna úloha: Z3 
 drezúrnu úlohu si môžete stiahnuť tu: http://drezura.wbl.sk/ulohy/sjf/z3_2018.pdf  
- Začiatok: následne               
- Štartovné: 8 €  - Ceny: stužky 

  Súťažiaci v rámci Bratislavskej ligy budú vyhodnotení zvlášť. 
 

2. Názov: Bratislavská Liga 2019 v kategórii juniorov - III. kolo, otvorená súťaž                                                                                                         
- Drezúrna úloha: L3                    
 drezúrnu úlohu si môžete stiahnuť tu: http://drezura.wbl.sk/ulohy/sjf/l3_2018_-_kopia.pdf  
- Začiatok: následne 
- Štartovné: 8 €  - Ceny: stužky 
Súťažiaci v rámci Bratislavskej ligy budú vyhodnotení zvlášť. 

 

3. Názov: Bratislavská Liga 2019 v kategórii seniorov - III. kolo, otvorená súťaž                                                                                                                                                              

- Drezúrna úloha: LS3                     
 drezúrnu úlohu si môžete stiahnuť tu: http://drezura.wbl.sk/ulohy/sjf/ls3_2018.pdf 
- Začiatok: následne                            
- Štartovné: 8 €  - Ceny: stužky 
Súťažiaci v rámci Bratislavskej ligy budú vyhodnotení zvlášť. 
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Poznámky: 

Čitateľa drezúrnej úlohy si každý jazdec zabezpečí sám. Dekorovaných bude min. prvých šesť umiestnených 
jazdcov, resp. ¼ štartujúcich. Dekorácia prebehne bezprostredne po skončení každej súťaže. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny. V prípade nepriaznivého počasia môžu byť preteky zrušené, resp. 
môže byť opracovisko presunuté do krytej jazdiarne. Odporúčame preto účastníkom, aby sa telefonicky 
informovali na aktuálny stav. Náklady na preteky si v plnom rozsahu hradia účastníci. 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 v kancelárii 
pretekov. Aktuálne informácie o pretekoch nájdete aj na stránke www.rsteamtrophy.sk. 
 

 

Bratislavská liga 
Pravidlá drezúrnej súťaže pre rok 2019 
 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť jazdci registrovaní v subjektoch Bratislavskej oblasti s platnou licenciou SJF na 
rok 2019 na koňoch s platnou licenciou SJF na rok 2019. 

2. Súťaž pozostáva zo štyroch kôl a z Finále. 

3. Jednotlivé kolá a Finále sa konajú na otvorených kolbiskách v období od 1. 4. do 30. 9. 2019. 

4. Kalendár súťaží (zmena dátumov, lokalít a typov súťaži vyhradená): 

 

I. kolo:   Bratislava (Ranč Ouzkých)    4.5.2019 
II. kolo: Ivanka pri Dunaji (JK)        25.5.2019  
III. kolo: Bratislava (RS Team)     3.8.2019 
IV. kolo: Bratislava (Ranč Ouzkých)  24.8.2019 

Finále: Ivanka pri Dunaji (JK)       9.2018 

   

5. Súťaž bude vyhodnotená v nasledujúcich troch kategóriách a drezúrach uvedenej náročnosti, platných 
pre rok 2019: 

 

Kategória stupeň 
1. kolo 

úloha 

2.kolo 

úloha 

3.kolo 

úloha 

4.kolo 

úloha 

Finále 

úloha 

1.  pony (jazdci do 16 rokov) Z P1 P2 P3 P4 P5 

2.  deti (do 14 rokov) Z Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

3.  juniori (15 - 18 rokov) L L1 L2 L3 L4 L5 

4.  dospelí LS LS1 LS2 LS3 LS4 LS4 

 

6. Jazdec môže štartovať len vo svojej kategórii, podľa veku, ktorý dosiahol počas roku 2019. V kategórií pony 
môžu štartovať len pony a kone do výšky v kohútiku do 148 cm bez podkov, alebo 149 cm s podkovami a 
jazdci do 16 rokov (nar. 2003 a mladší).  

7. Jazdec s pony môže štartovať aj v  kategórií deti alebo juniori podľa veku jazdca, avšak vždy len v tej istej 
kategórii po celú dobu súťaže. 

 
8. V každom kole aj vo Finále jazdec získava body za štart s jedným koňom. Pri štarte s viacerými koňmi sa 

do súťaže automaticky započíta len jeden, najlepší výsledok. Výsledok ostatných koní sa do súťaže 
nezapočítava. 

9. Do súťaže sa započítajú jazdcove tri najlepšie dosiahnuté výsledky v jednotlivých kolách a Finále. 

10. Na postup do Finále je potrebný štart minimálne v troch kolách. 

11. V každom kole získavajú jazdci body podľa nasledujúceho kľúča: 
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Pri počte 1-6 účastníkov (rôznych jazdcov)   
 

Umiestnenie / 
Body 

0  

1. 7 
2. 5 
3. 4 
4. 3 
5. 2 
6. 1 

 
Pri počte 7 a viac účastníkov (rôznych jazdcov)  
 

Umiestnenie / 
Body 

0  

1. 11 
2. 9 
3. 8 
4. 7 
5. 6 
6. 5 
7. 4 
8. 3 
9. 2 

10. 1 
 

Počet bodov získaných vo Finále je dvojnásobný podľa počtu účastníkov. 
 
12. Víťazom Bratislavskej ligy sa stáva jazdec, ktorý získa najvyšší súčet bodov z troch najlepších kôl a Finále. 

V prípade rovnakého súčtu bodov o celkovom poradí rozhoduje lepšie umiestnenie vo Finále. 

13. Dekorovaných je vždy 6 najlepších jazdcov. Celkový víťaz získa pohár a víťazný kôň deku víťaza 
Bratislavskej ligy 2019.  

 
 

 

Rozpis schválený SJF dňa:18. 06. 2019 
Ing. Michaela Horná, PhD. 

Drezúrna komisia SJF  


