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Usporiadate ľ:   Zámocký jazdecký klub 
Kód pretekov :    17528ZD 
Dátum  a čas konania:  28.5. 2017  od 12,00 h. 
Miesto konania:             Areál PVOD Madunice 
Prihlášky zasiela ť na:               Zámocký jazdecký klub 
    P.O. BOX 90, 92001 Hlohovec,   zjk@zjk.sk  
Telefón:    0903/767030 
Riadite ľ pretekov:    Vojtech Potocký 
Tajomník pretekov:   Richard Potocký 
Zdravotná služba:   Falck  Záchranná a.s. 
Veterinárna služba:   Tatiana Červenková  
Rozhodcovský zbor:                Jozef Halgoš – hl.rozhodca,  Peter Juhász,  Nadežda Ivaničová,  
                                                   komentár Peter Šťastný 
Obd ĺžnik:    Hipotex  20x40 m                              Opracovisko:   Hipotex  30x50 m 
Uzávierka prihlášok :               24.5.2017  do 18,00 hod. 
Porada ú častníkov:  28.5.2017  od 11,00 hod                    Začiatok sú ťaží :    12,05 hod. 
 

 
 
Súťaž č. 1:               Drezúrna úloha SJF Z4  

- ceny: vecné a stužky, poháre 
- štartovné : 10 €   
- dátum : 28.5.2017, čas: 12,05 hod. 

 
Súťaž č. 2:                Drezúrna úloha SJF L5   

- ceny: vecné a stužky, poháre 
- štartovné :  10 €  
- dátum : 28.5.2017, čas : následne 

 
Súťaž č. 3:             Drezúrna úloha SJF LS1  

- ceny: vecné a stužky, poháre 
- štartovné :  10 €  
- dátum : 28.5.2017, čas : následne 

 
Súťaž č. 4:                    Drezúrna úloha SJF LP3  / pre kone, ktoré neštartovali  vyššie  ako S / 

- ceny: vecné a stužky, poháre 
- štartovné :  10 €  
- dátum : 28.5.2017, čas : následne 

 
        úlohy sa čítajú, čitate ľa si každý zabezpe čí sám 
 

 
• podmienkou zápisu do štartovnej listiny je korektne vyplnená prihláška na preteky  
• prihlášky po uzávierke pretekov nebudú akceptované 
• dekoruje sa prvých 5 umiestnených (stužky, poháre, resp. vecné ceny), dekorácia po ukončení súťaže 
• usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny programu pretekov 
• do areálu je povolený vstup iba koňom, ktoré sa zúčastňujú pretekov 
• pred vyložením koňa je potrebné predložiť platné pasy úradnému veterinárnemu lekárovi   
• usporiadateľ nezodpovedá za úrazy zúčastnených osôb, divákov ani koní, ani za škody spôsobené            

účasťou na pretekoch 
 
                                                                             .                                Usporiadateľ:                       

                                                                                                                    
 
Rozpis schválený SJF dňa: 09. 04. 2017 

Ing. Michaela Horná, PhD. 
Drezúrna komisia SJF 


