
                         Veľkonočné drezúrne preteky MOTEŠICE  2018 

 

Kód pretekov: 180331ZD     Dátum: 31.3.2018 

Miesto konania: Motešice   Usporiadateľ: TJ Žrebčín Motešice 

             Slivnická 76, Motešice 

E-mail: motesice@gmail.com   Tel.: +421 911 016 529 

Hl. rozhodca: Univ.Doc.RNDr. Ilja Vietor, PhD.   Rozhodcovia: Peter JUHÁSZ, Ľubomír PAUČO 

Lek. služba: zabezpečí usporiadateľ  Vet. služba: MVDr. Daniela Ďurčová 

Ustajnenie: áno 20€/deň – box   Ubytovanie: po dohode – p.Haluzová 0911909660 

Uzávierka prihlášok: 26.03. 2018  Zápisné: 10€ - dvojica 

Kolbisko: hipotex 20x60    Opracovisko: hipotex 20x45 

Porada účastníkov: 31.03. 2018 od 8.00 do 8.20 hod kancelária pretekov,  alebo na tel. 

0903559581 p.Paučo 

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

s riadne uvedeným licenčným číslom jazdca, koňa a vyplnenými súťažami 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                             SÚŤAŽE : 

 

1.súťaž: Drezúra pre Pony SJF P1  2011    začiatok súťaže: 9.00 hod 

-súťaž otvorená pre kategóriu PONY,štartovné:10€, ceny: vecné, dekorovaných prvých 5 dvojíc 

2.súťaž: FEI pre 4-ročné kone 2005                               čas: následne   

-súťaž pre 4-6 kone, obdĺžnik 20x60m, štartovné 10€, ceny: vecné, 4 ročné kone vyhodnotené 

zvlášť, 5-6 ročné spolu, dekorovaných bude prvých 5 dvojíc 

3.súťaž: FEI deti úvodná A (Z) 2014     čas: následne 

-otvorená súťaž, obdĺžnik 20x60m, štartovné 10€, ceny: vecné, kategória deti vyhodnotená zvlášť, 

dekorovaných bude prvých 5 dvojíc 

4.súťaž: FEI deti  súťaž družstiev  (L) 2015                          čas: následne 

-otvorená súťaž, obdĺžnik 20x60m, štartovné 10€, ceny: vecné, kategória detí vyhodnotená zvlášť, 

dekorovaných bude prvých 5 dvojíc 

5.súťaž: FEI juniorov súťaž jednotlivcov  (S) 2009  čas: následne 

-otvorená súťaž, obdĺžnik 20x60m, štartovné 10€, ceny: vecné,  dekorovaných bude prvých 5 

dvojíc 

 

Poznámky: 

-organizátor  vyžaduje vyšetrenie na infekčnú anémiu v zmysle predpisov ŠVS  nie staršie ako 6 

mesiacov 

-usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za účastníkov pretekov a škody spôsobené tretím osobám 

-usporiadateľ si vyhradzuje právo na časovú úpravu harmonogramu 

-dekorácie prebehnú po ukončení každej súťaže 

- v piatok bude drezúrny obdĺžnik otvorený od 15.00 – 17.00 pre ustajnené kone na pretekoch 

zdarma, od 17.00 –  21.00 pre všetkých za poplatok 10€/dvojica 

 

V Motešiciach 22.02. 2018       Slavomír Magál 

                 TJ Žrebčín Motešice 

 

 

Rozpis schválený SJF dňa: 23. 02. 2018 

Ing. Michaela Horná, PhD. 

Drezúrna komisia SJF 

 

mailto:motesice@gmail.com

