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Rozpis drezúrnych jazdeckých pretekov: “Jarná cena SJF-BaO ”  
Kód pretekov: 200621BD 
 

Dátum konania: 21. 6. 2020   Miesto: Areál RS Team, Záhorská Bystrica      

Usporiadateľ: JK RS Team              Hl. rozhodca:  Prof. Jozef Halgoš  
Riaditeľ: Dušan Sabo                             Rozhodcovia: I. Schützová (CZE), Jana Medová  

CEO: Petra Siváková  Správca opracoviska: Jozefína Mocková              
Telefón: 0903 498 578                                     Podkováč: Ivan Rýdzi   

e-mail: info@rsteamtrophy.sk  

Lek. služba: MUDr. Jana Veverková                 Účasť: otvorená 
Vet. služba: MVDr. Martina Jureková  Uzávierka prihlášok:  15. 6. 2020 

Ubytovanie: nie                                               Uzávierka objednávok na ustajnenie: 15. 6. 2020                                          
Ustajnenie: áno (50 €/box/deň)* Kolbisko (povrch/rozmer): piesok/80x50m                  

Slama: 5 €/balík Drezúrny obdĺžnik (povrch/rozmer): piesok/20x40-60m  
Seno: 8 €/balík        

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

Zápisné: 29** €/jazdec Krytá jazdiareň (povrch/rozmer): piesok/50x20m   
    

Zmeny v prihláškach nahláste telefonicky 20. 6. 2020 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). Objednávka na ustajnenie je záväzná.  
** Zápisné pre jazdcov registrovaných v BaO bude znížené na 24€. 

 

Warm-up: 20.6.2020 (po dohode s usporiadateľom). Ustajnenie na celý víkend: 90€/box. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Súťaže 
 
1. Názov: Pony, otvorená pre kategóriu pony                                                    

- Drezúrna úloha: P4 
 drezúrnu úlohu si môžete stiahnuť tu: http://drezura.wbl.sk/ulohy/sjf/p4.pdf 
- Drezúrny obdĺžnik: 20x40m 
- Začiatok: 9:00 hod.               
- Štartovné: 8 €  - Ceny: stužky 

 
2. Názov: Z, otvorená súťaž                                                    

- Drezúrna úloha: Z5 
 drezúrnu úlohu si môžete stiahnuť tu: http://drezura.wbl.sk/ulohy/sjf/z5_2018_upravena.pdf  
- Drezúrny obdĺžnik: 20x40m 
- Začiatok: následne               
- Štartovné: 8 €  - Ceny: stužky 

 
3. Názov: Z, otvorená súťaž                                                    

- Drezúrna úloha: DUA 
 drezúrnu úlohu si môžete stiahnuť tu: http://drezura.wbl.sk/ulohy/fei/fei_deti_uvodna_a_2020.pdf  

- Drezúrny obdĺžnik: 20x60m 
- Začiatok: následne               
- Štartovné: 8 €  - Ceny: stužky 

 

4. Názov: L, otvorená súťaž                                                                                                         
- Drezúrna úloha: DD                    
 drezúrnu úlohu si môžete stiahnuť tu: http://drezura.wbl.sk/ulohy/fei/fei_deti_druzstva_2020.pdf 

- Drezúrny obdĺžnik: 20x60m 
- Začiatok: následne 
- Štartovné: 8 €  - Ceny: stužky 
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5. Názov: LS, otvorená súťaž                                                                                                                                                              

- Drezúrna úloha: LS5                     
 drezúrnu úlohu si môžete stiahnuť tu: http://drezura.wbl.sk/ulohy/sjf/ls5_2018.pdf 
- Drezúrny obdĺžnik: 20x60m 
- Začiatok: následne                            
- Štartovné: 8 €  - Ceny: stužky 
 

6. Názov: S, otvorená súťaž                                                                                                                                                              

- Drezúrna úloha: JU                     
 drezúrnu úlohu si môžete stiahnuť tu: http://drezura.wbl.sk/ulohy/fei/fei_juniori_uvodna_2009-2018.pdf 
- Drezúrny obdĺžnik: 20x60m 
- Začiatok: následne                            
- Štartovné: 8 €  - Ceny: stužky 
 
 

 

Poznámky: 
Preteky sa uskutočňujú v súlade s platnými pravidlami na zamedzenie šírenia koronavírusu. Zaslaním prihlášky 
berú účastníci pretekov tieto pravidlá na vedomia a súhlasia, že ich budú bezpodmienečne dodržiavať. 
V opačnom prípade má usporiadateľ právo uplatniť si u účastníka pretekov prípadnú sankciu, ktorá mu bude 
v súvislosti s porušením pravidiel vyrúbená.  
 
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 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. 
 
 

 

Rozpis schválený: 08.06.2020           Ing. Michaela Horná, PhD.  
           Drezúrna komisia SJF  
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