
FINÁLE BRATISLAVSKEJ LIGY SJF 
V DREZÚRE 2019 

MAJSTROVSTVÁ SJF-BRATISLAVSKEJ 
OBLASTI - PONY DREZÚRA 2019  

 
Miesto konania:       JK Ivanka pri Dunaji, Poľovnícka 19 
Kód pretekov:   190907BD 
Dátum konania:     7.september 2019   
Riaditeľ pretekov:           Ing. Pechová Michaela 
Tajomník pretekov:         Ing. Pechová Petra   
Hlavný rozhodca:            Ivaničová Nadežda 
Rozhodcovia:                  Paučo Ľubomír, Medová Jana 
Lek. služba:       zabezpečí usporiadateľ 
Vet. služba:       MVDr. Bartová Zuzana  
Uzávierka prihlášok:       2. september 2019  
Prezentácia:        7. september 2019   od 8.00 do 8.20  hod.!!!  (mobil: 0905 823 596)           
Obdĺžnik:        piesok, 20 x 40 m pre všetky súťaže  
Opracovisko:       piesok, 20 x 40 m 
Ustajnenie:       box 25,- EUR/ deň, v obmedzenom množstve 
Zápisné:       20,-€  dvojica  
Prihlášky posielajte:        Pechová Petra - 0915 062 848, petra.pechova@centrum.sk 
 
SÚŤAŽE: Začiatok: 9.00 hod 
 
č.1            Súťaž SJF P5 (2017) 
       a) Finále Bratislavskej ligy 2019, kategória pony  
     ceny: stužky, pohár a deka pre víťaza, vecné ceny 
       b) Majstrovstvá SJF  BO – kategória pony, jazdci do 16 rokov 
     ceny: medaile, diplomy 
       c) otvorená pre kategóriu pony, jazdci do 16rokov 
      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.2 Úloha SJF – Z5 (2018)     
 a) Finále Bratislavskej ligy 2019, kategória detí do 14 rokov                  
     ceny: stužky, pohár a deka pre víťaza, vecné ceny 
 b) otvorená súťaž ceny: stužky, vecné  
                 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.3 Úloha SJF – L5 (2018)     
 a) Finále Bratislavskej ligy 2019, kategória juniori do 18 rokov  
     ceny: stužky, pohár a deka pre víťaza, vecné ceny 
 b) otvorená súťaž   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!     
 

mailto:petra.pechova@centrum.sk


č.4 Úloha SJF – LS4 ( 2018) 
 a) Finále Bratislavskej ligy 2019, kategória seniori    
    ceny: stužky, pohár a deka pre víťaza, vecné ceny 
 b) otvorená  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!     

 
- podmienkou zápisu do štartovnej listiny je korektne vyplnená prihláška na preteky  do 

uzávierky, po uzávierke dvojnásobok štartovného poplatku! 
- pred vyložením koní je potrebné predložiť platné veterinárne osvedčenie podľa 

aktuálne platných veterinárnych predpisov 
- úlohy sa čítajú, každý jazdec si zabezpečí svojho čitateľa úlohy 
- dekorácie prebehnú po každej súťaži, bez koní 
- usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb, divákov a koní 

ani za vecné škody spôsobené účasťou na pretekoch 
- pohyb psov po areáli je povolený výhradne na vodítku 

 
 
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) 7.9.2019  
 
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 ostaných 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: 

Pri počte 1-6 účastníkov (rôznych jazdcov) 
 

Umiestnenie Body  

1.  7  

2.  5  

3.  4  

4.  3  

5.  2  

6.  1  
 
Pri počte 7 a viac účastníkov (rôznych jazdcov) 
 

Umiestnenie  Body 

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 : 05. 08. 2019 
Ing. Michaela Horná, PhD. 

Drezúrna komisia SJF 


