
Military preteky na Masarykovom Dvore  
 

Kód pretekov: 190817SC  

 

Dátum konania: 17.8. 2019 

Miesto konania: Masarykov dvor,  Vígľaš-Pstruša 
Usporiadateľ: JK Masarykov dvor 
Riaditeľ pretekov: Patrik Eibner 
Organizačné zabezpečenie: Patrik Eibner (0902 724 868) 
e-mail: patrik.eibner@gmail.com 

 
Hlavný rozhodca: Arthur Hubner    
Rozhodcovia:  Kohútová Edita, Ľubomír Paučo 
Technický delegát: Ľubomír Paučo  
Autor parkúrov: Ľudek Erbek (CZE) 

Autor tratí : Ľudek Erbek (CZE) 

 

Kolbisko:  Parkúr-  povrch/rozmer : piesok s textíliou / 70x50m    

                   Drezúra- povrch/rozmer : piesok s textíliou / 40x20m 

Opracovisko: povrch/rozmer : piesok s textíliou / 65x23m 
Lekárska služba: zabezpečí usporiadateľ 
Veterinárna služba: zabezpečí usporiadateľ 
Podkúvač: zabezpečí usporiadateľ 
 

Ubytovanie: 

Jazdecký a športovo - rekreačný areál Masarykov dvor, Pstruša 339, 962 12 Vígľaš,  

Telefón: +421 45 5244 600 

 

 

Ustajnenie: 

 

Cena ustajnenia 40€/koň 

Kapacita boxov je obmedzená. 

Cena boxu zahŕňa prvé nastlanie slamou.  

Balík slamy 5€. Balík sena 6€. 

Záloha za vyhnojenie boxov 10€  

 

Zápisné 10€/kôň 

 
Záväznú objednávku na ustajnenie prosím pošlite na e-mail: jkmasarykovdvor@gmail.com do: 13.8..2019. 

Rezervácie boxu info tel. č. - 0902 724 868 

Storno poplatok 100% ceny prenájmu, alebo formou výmeny za iného nájomcu – zabezpečuje nájomca 

boxu. Úhradu zrealizujte po potvrdení objednávky na číslo účtu Jazdeckého klubu Masarykov dvor: 

SK 10 0200 0000 0034 6962 8851, do poznámky uveďte názov klubu + meno jazdca, meno a pohlavie koňa. 

 

Prihlasovanie: 

prihlášky posielajte na e-mail: m.kafka@yahoo.com alebo na online linku na stránke www.sso-sjf.wbl.sk 

Uzávierka prihlášok:  15.8.2019 o 19.00h 

Zmeny v prihláškach prosíme nahlásiť do 16.5. 2019 do 16.00 hod. 

Usporiadateľ akceptuje len riadne vyplnenú prihlášku v zmysle platných pravidiel, inak nebude prihláška 

akceptovaná. 

Predbežné štartovné listiny, všetky informácie o pretekoch, ako aj prípadné zmeny budú zverejnené na 

internetovej stránke SSO: www.sso-sjf.wbl.sk 

 

mailto:m.kafka@yahoo.com
http://www.sso-sjf.wbl.sk/
http://www.sso-sjf.wbl.sk/


Poznámky: usporiadateľ akceptuje len riadne vyplnené prihlášky v zmysle platných pravidiel a s riadne 

uvedeným licenčným číslom jazdca, koňa a vyplnenými súťažami 

 

Všetky súťaže sú otvorené. 

 

Predbežné štartovné listiny, všetky informácie o pretekoch, ako aj prípadné zmeny budú zverejnené na internetovej 

stránke SSO: www.sso-sjf.wbl.sk 
 

 

Súťaže:   
1.súťaž : Military Z   „Cena firmy Agrotechnika“  

 

Drezúra: CN2 (2014) obdĺžnik 20x60m  

Parkúr: 8-9 prekážok/skokov bez kombinácie do 90 cm , tempo 350 m/min  

Cross-country: počet prekážok max. 15 do výšky 90 cm, tempo 400-450m/min  

dĺžka dráhy cca 1200 -1800 m  

 

Ceny: stužky a vecné ceny  

Štartovné : 10€ 
 

2. súťaž Military ZL „Cena firmy Koliba“ 

 

Drezúra: CN4 (2014 CZE), obdĺžnik 20x60m  

Parkúr: 9-10/ prekážok/skokov bez kombinácie do 100 cm , tempo 350 m/min  

Cross-country: počet prekážok max. 20 do výšky 100 cm, tempo 430-480 m/min  

dĺžka dráhy cca 2000-2500 m  

 

Ceny: stužky a vecné ceny  

Štartovné : 15€ 

               

 

Časový harmonogram  

 -08.00 drezúrna skúška súťaží 1, 2  

 -11:30 skoková skúška súťaží 1, 2 

 -16:30 terénna skúška súťaží 1, 2 

 
Upozornenie: Každý kôň musí mať platný zdravotný preukaz pre sezónu 2018. 
Všetky kone, prihlásené na preteky, musia byť serologicky testované (Cogginsov test) na infekčnú anémiu 

koní (EIA). Tento test nesmie byť starší ako 1.5.2018 a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané 

v pase koňa a predložené pri prezentácii PREDTÝM, ako bude kôň vyložený v areáli usporiadateľa pretekov. 

 
 

Schválené SJF dňa  2019                                          Za usporiadateľa : Martin Malatinec vr. 
       

                Za komisiu Všestrannej spôsobilosti: Ing. Zdeno Malík v.r  

http://www.sso-sjf.wbl.sk/

