
 
 

Rozpis jazdeckých pretekov: I. Jarné halové preteky 2020 
 

 

Dátum konania:      28.03.2020 Miesto: Jazdecký areál UVLF Košice 

Kód pretekov:  200328VS   Trieda KVP 9, Košice 

 

Organizátor: TJ Slávia UVLF v Košiciach Telefón:0903 978 133 –Mgr. Petruňáková 

Cesta pod Hradovou 11    0903 628 826 – Ing. Horáková   

   040 01 Košice    0903 055 642 – Ing. Sabolová  

      e-mail: slaviauvlfke@gmail.com 

 

 

Riaditeľ: Ing. Silvia Horáková, EMBA  Hl. rozhodca:MVDr. Jozef Cigánek, CSc. 

Tech. riaditeľ: Mgr. Lýdia Petruňáková Rozhodcovia:Ing. Zuzana Horváthová 

           MVDr. Jaroslava Novotná 

           Radomír Stratil 

Staviteľ parkúru: MVDr. Vladimír Hura, PhD. 

 

Lek. služba: rayman-rescue.sk 

Veterinárna a podkúvačská služba: Klinika koní UVLF v Košiciach 

 

Účasť: otvorená     Uzávierka prihlášok: 25.03.2020 

Ubytovanie: nezabezpečuje   Ustajnenie: nezabezpečuje 

Kolbisko:piesok s geotextíliou 40x48 m Opracovisko: piesok s geotextíliou 51 x 17m 

 

Časomiera: TagHeuer, CP 545, HLS-RX 

Spracovanie výsledkov: EQEVENTS 

Kontakt: daniel@eqevents.sk 

 

Onlineprihlasovanie:https://www.livejumping.com/zawody/115/9 

 
• V prípade prihlášky jazdca do 18 rokov je nevyhnutné uviesť do políčka „comments“ aj 

menotrénera. Prihlášky jazdcov do 18 rokov, ktoré nesplnia uvedenú podmienku, nebudú 

akceptované. 

• Budú akceptované len online prihlášky s riadne vyplnenými informáciami alebo riadne 

vyplnené prihlášky na tlačive SJF 

 

prihlášky e-mail: slaviauvlfke@gmail.com 

 

Prezentácia účastníkov:28.03.2020 od 08:00 do 8:45 hod. v JA UVLF v Košiciach 

Zmeny v prihláškach budú akceptované len do konca prezentácie. 

Prihlášky po uzávierke budú spoplatnené administratívnym poplatkom15 Eur/dvojica  

  
Zápisné: 15,00 Eur / dvojica  

   
Predbežná štartovná listina na stránke www.livejumping.com dňa 27.03.2020 o 17.00 hod. Priebežné 

výsledky a aktuálny časový harmonogram môžete sledovať aj mobilnou aplikáciou livejumping.com. 
 

• Organizátor u koní vyžaduje vyšetrenie na infekčnú anémiu nie staršie ako 6 

mesiacov a vakcináciu proti chrípke koní v zmysle predpisov ŠVPS a SJF. 

•  Kone bez platného vyšetrenia a vakcinácie nebudú vpustené do areálu.  

• Kôň, ktorýnebudemaťodovzdaný pas v kanceláriípretekov, nebudepripustený k 

štartu ! 

 

 

 

 

 

https://www.livejumping.com/zawody/115/9
mailto:slaviauvlfke@gmail.com
http://www.livejumping.com/


Sobota28.03.2020 
 
1. Názov: Skok 60 cm 

    Dátum:28.03.2020  Hod: 09,30 hod   Rýchlosť: 325 m / min 

Výška prekážok: 60 cm  Počet prekážok: 8  Čl. pravidiel: 238.1.1   

    Počet koní na jazdca: 3  Štartovné: 8 €   Ceny: stužky + vecné 

 

2. Názov: Skok 80 cm 

Dátum: 28.03.2020  Hod: následne   Rýchlosť: 325 m / min                           

    Výška prekážok: 80 cm Počet prekážok: 8  Čl. pravidiel: 238.1.1               

    Počet koní na jazdca: 3  Štartovné: 8 €   Ceny: stužky + vecné 

 

Súťaže  č.1 a č.2   majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž č.2 začne bezprostredne po 

skončení predchádzajúcej súťaže a vyhodnotenie bude pre obe súťaže po skončení súťaže č.2. 

Vyhodnotené budú všetky dvojice s výsledkom 0 trestných bodov. 

 

 

3. Názov: Skok „ Z “ 

    Dátum: 28.03.2020  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m / min                           

    Výška prekážok: 100 cm             Počet prekážok: 8  Čl. pravidiel: 238.1.1                            

    Počet koní na jazdca: 3  Štartovné: 8 €   stužky + vecné  

 

Vyhodnotené budú všetky dvojice s výsledkom 0 trestných bodov.  

 

 

4. Názov: Skok „ ZL “                                                     

Dátum: 28.03.2020  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m / min                                                       

    Výška prekážok: 110 cm Počet prekážok/skokov:  9/10    Čl. pravidiel: 238.2.2 

    Počet koní na jazdca: 3  Štartovné: 8 €    stužky + vecné 

 

Poznámky:   

 

V súťažiach č. 1,2 a 3 sú povolené dva štarty dvojice v súťaži v zmysle pravidiel SJF.  

 

„Kôň môže v jednom dni štartovať maximálne v 2 súťažiach, okrem koňa staršieho 

ako 7 rokov, ktorý môže v jednom dni štartovať maximálne v 3 súťažiach a zároveň 

maximálne 3 – krát, pokiaľ štartuje len v súťažiach s výškou prekážok v základnom 

kole do 100 cm vrátane. Do výsledkovej listiny sa ako konečný výsledok dvojice 

zaznamenáva lepší z dosiahnutých výsledkov.“ 

 

Dva štarty v súťaži musia byť uvedené v prihláške, jazdec hradí obidva štarty. 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časové úpravy programu. 

 

Usporiadateľ nepreberá počas jazdeckého podujatia zodpovednosť za škody na 

majetku a zdraví účastníkov ani za škody spôsobené tretím osobám.  

 

Štart mimo konkurencie usporiadateľ neakceptuje. 

 

 

  

 

 

Rozpis schválený SJF dňa:     28.1.2020      Miloš Kravec v.r. 


