
LETNÉ DREZÚRY NA  RANČI OUZKÝCH 2019 

 
  

Miesto konania: Ranč Ouzkých Bratislava, Vápenka 15, 841 07 Bratislava  

Kód pretekov:  190829BD 

 

Dátum konania: 29.8.2019 

Riaditeľ pretekov: Martin Ouzký  

Tajomník pretekov: Denisa Ouzká 

Hlavný rozhodca: J. Halgoš 

Rozhodca: D. Kočíová, P. Juhász 

Lek. služba: zabezpečí usporiadateľ  

Vet. služba: zabezpečí usporiadateľ 

Uzávierka prihlášok: 24.8.2019 

Prezentácia: 29.8.2019 od 8.30 - 9:00 hod. 

Obdĺžnik: piesok, 20 x 40 m pre všetky súťaže  

Opracovisko: piesok, 60 x 25 m  

Ustajnenie: nie 

Zápisné: 20,-€ dvojica  

Prihlášky posielajte: rancouzkych@gmail.com  

 

SÚŤAŽE:  

Začiatok: 9.00 hod  

 

č.1  SJF P4 (2017)  

a) otvorená súťaž pre kategóriu pony 

b) 4. kolo Bratislavskej ligy 2019 v kategórii pony 

b) kategória hobby jazdci (riadi sa Všeobecnými pravidlami SJF – Príloha N8)* 

 štartovné: 10,-EUR  

pre účastníkov z BO štartujúcich v rámci Bratislavskej ligy štartovné: 5 EUR 

ceny: stužky, vecné ceny  

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

 

č.2 Úloha SJF – Z5 (2018)  

a) otvorená súťaž 

b) deti do 14 rokov  

c) kategória hobby jazdci (riadi sa Všeobecnými pravidlami SJF – Príloha N8)* 

ceny: stužky, vecné ceny  

štartovné: 10,-EUR  

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

 

č.3 Úloha SJF – Z4 (2018)  

a) otvorená súťaž  

b) 4. kolo Bratislavskej ligy 2019 v kategórii deti do 14 rokov  

c) kategória hobby jazdci (riadi sa Všeobecnými pravidlami SJF – Príloha N8)* 

ceny: stužky, vecné ceny 

štartovné: 10,-EUR  

pre účastníkov z BO štartujúcich v rámci Bratislavskej ligy štartovné: 5 EUR 

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

 



č.4 Úloha SJF – L4 (2018)  

a) otvorená súťaž 

b) 4. kolo Bratislavskej ligy 2019 v kategórii juniori (15-18 rokov) 

ceny: stužky  

štartovné: 10,-EUR  

pre účastníkov z BO štartujúcich. v rámci Bratislavskej ligy štartovné: 5 EUR 

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

 

č.5 Úloha SJF – LS4 (2018)  

a) otvorená súťaž 

b) 4. kolo Bratislavskej ligy 2019 v kategórii dospelí (nad 18 rokov) 

ceny: stužky  

štartovné: 10,-EUR  

pre účastníkov z BO štartujúcich v rámci Bratislavskej ligy štartovné: 5 EUR 

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. 

 

 

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 a priezvisko zodpovedného trénera, ktorý 

s nimi bude na pretekoch účastný. 

Prihlásenie po uzávierke bude spoplatnené dvojnásobným štartovným poplatkom! 

Organizátor vyžaduje u koní vyšetrenie na infekčnú anémiu v zmysle predpisov ŠPVS nie 

staršie ako 6 mesiacov. 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: 31. 07. 2019 

Ing. Michaela Horná, PhD. 

Drezúrna komisia SJF 

http://www.sjf.sk/sjf/dokumenty/)

