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VEREJNÝ TRÉNING: Rozlúčka so sezónou 
 
Dátum konania: 6. 10. 2019   Miesto: Jazdecký areál RS Team,  

   Poľný mlyn 1, Bratislava - Záhorská Bystrica      

Usporiadateľ: JK RS Team                
Riaditeľ: Dušan Sabo Uzávierka prihlášok:  3. 10. 2019 

CEO: Petra Siváková  On-line prihlášky: www.rsteamtrophy.sk                        
Telefón: 0903 498 578                                        

e-mail: info@rsteamtrophy.sk Kolbisko (povrch/rozmer): piesok/80x50m   

Opracovisko (povrch/rozmer): piesok/65x23m 
Účasť: otvorená   

Ubytovanie: nie                                               Účastnícky poplatok: 25 €/kôň*                                                
Ustajnenie: nie *Poplatok sa vzťahuje na 1. prihláseného koňa,  
                                                                    poplatok za každého ďalšieho koňa toho istého jazdca: 15€      
              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Verejný tréning bude prebiehať nasledovne:  

Každý tréningový parkúr (podľa rozpisu nižšie) bude mať štandardnú prehliadku. Následne budú jazdci postupne 

prichádzať na parkúr v poradí podľa štartovnej listiny, ktorá bude zverejnená vždy 1 hod. pred začiatkom 
tréningového parkúru. Jazdec odštartuje na znamenie zvonca. Pád jazdca vylučuje jazdeckú dvojicu z ďalšieho 

pokračovania v jazde.   
 

Časový harmonogram a štartovné listiny budú zverejnené a priebežne aktualizované na stránke 

www.rsteamtrophy.sk.  
 

Verejný tréning je určený pre jazdcov so skokovou licenciou SJF, nemusí byť aktívna. Kone musia mať platné 
veterinárne osvedčenie, nemusia mať licenciu. Jazdci štartujú v korektnom športovom oblečení alebo v maskách, 

jazdeckých čižmách a prilbách (biele rajtky nie sú povinné).   
 

Tréningové parkúry nebudú hodnotené ALE v každom tréningovom parkúre  
BUDÚ VYHODNOTENÉ TRI NAJLEPŠIE MASKY. 

 

Zmeny v prihláškach nahláste 4. 10. 2019 telefonicky, od 16:30 - 18:00 hod.  
 
 

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

ROZPIS 
 
Tréningový parkúr č. 1.1 

    Začiatok: 11:00 hod.                           

    Výška prekážok: 80 cm    
    Počet koní na jazdca: 3 

 
Tréningový parkúr č. 1.2   

    Začiatok: následne    

    Výška prekážok: 90 cm               
    Počet koní na jazdca: 3   
 
Tréningové parkúry 1.1 a 1.2 majú spoločnú prehliadku parkúru a budú nasledovať bezprostredne po sebe.  

 

Tréningový parkúr č. 2.1  

    Začiatok: následne    
    Výška prekážok: 100 cm    

    Počet koní na jazdca: 3   
 

Tréningový parkúr č. 2.2  
    Začiatok: následne    

    Výška prekážok: 105 cm    

    Počet koní na jazdca: 3 
 
Tréningové parkúry 2.1 a 2.2 majú spoločnú prehliadku parkúru a budú nasledovať bezprostredne po sebe.  
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Tréningový parkúr č. 3.1  

    Začiatok: následne    
    Výška prekážok: 110 cm    

    Počet koní na jazdca: 3   
 

Tréningový parkúr č. 3.2  
    Začiatok: následne    

    Výška prekážok: 115 cm    
    Počet koní na jazdca: 3 
 
Tréningové parkúry 3.1 a 3.2 majú spoločnú prehliadku parkúru a budú nasledovať bezprostredne po sebe.  
 

Tréningový parkúr č. 4.1  

    Začiatok: následne    

    Výška prekážok: 120 cm    
    Počet koní na jazdca: 3   
 

Tréningový parkúr č. 4.2  

    Začiatok: následne    
    Výška prekážok: 125 cm    

    Počet koní na jazdca: 3 
 
Tréningové parkúry 4.1 a 4.2 majú spoločnú prehliadku parkúru a budú nasledovať bezprostredne po sebe.  
 

Tréningový parkúr č. 5  
    Začiatok: následne    

    Výška prekážok: 130 cm    

    Počet koní na jazdca: 3 

 
 

 
 

Poznámky:  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny. V prípade nepriaznivého počasia môžu byť preteky zrušené, resp. 
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 na stránke www.rsteamtrophy.sk.  
 
 
 

 
 
Vypracovala: Petra Siváková 
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