
 

 
Rozpis jazdeckých pretekov:  

 

Cena rektorky UVLF Košice – 34. ročník – MVSO seniorov 
 

Dátum konania:        25.-26.05.2019                      Miesto: Jazdecký areál UVLF Košice 

Kontaktná adresa: JO TJ Slávia UVLF              Telefón:0903 978 133 – Mgr. Petruňáková   

                                 Cesta pod Hradovou 11    0903 628 826 – Ing. Horáková   

      040 01 Košice      0910 860 888 – sl. Mikitová 

           

Adresa areálu: Trieda KVP 9, Košice                       Kód pretekov:   190525VS 

 

Riaditeľ: Ing. Silvia HORÁKOVÁ, EMBA           Hl. rozhodca: MVDr. M. Kravec 

Tech. riaditeľ: Mgr. Lýdia Petruňáková  rozhodcovia: Gabriela Kopecká 

          Janka Rindošová 

          Radomír Stratil 

Lek. služba: zabezpečí usporiadateľ  Autor parkúrov: Petr  Švec (CZ)    

Vet. služba: Klinika koní UVLF Košice                                                           

Podkováč:  Klinika koní UVLF Košice 

Účasť: otvorená     Uzávierka prihlášok: 17.05.2019 – 17,00hod 

Ubytovanie: nezabezpečuje   Ustajnenie: nezabezpečuje            

Kolbisko: trávnaté  – 100 x 80  m    Opracovisko (povrch/rozmer): piesok 60 x 30 m 

 

E-mail prihlášky: skatullova.alex@gmail.com 

            T.č. v prípade zmeny prihlášky: 0905 310 172 

ONLINE PRIHLÁŠKY:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAv25QUyVcBZQ_9NwNnhK5gawP5V8BdmaXrvHeii

her9q5Gw/viewform 

 

Prezentácia účastníkov:  25.05.2019 od 7,00 do 8,00 hod. v JA UVLF Košice 

    26.05.2019 od 7,00 do 8,00 hod. v JA UVLF Košice   
 

Zápisné: 15,00 Eur / kôň / 1 deň - 1x lístok na občerstvenie 

  20,00 Eur / kôň / 2 dni - 2 x lístok na občerstvenie 
 

Prihlášky po uzávierke, dohlasovanie na prezentácii – finančné znevýhodnenie vo forme 

2-násobného zápisného. Kôň, ktorý nebude mať odovzdaný pas v kancelárií pretekov, 

nebude pripustený k štartu !  

 

Predbežná štartovná listina na stránke https://test.sportudo.cz dňa 24.5.2019 o 17.00 hod. 
       

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Súťaže 25.05.2019 - sobota 

 
1. Názov: Cena „ KAPAP “ +  Pony súťaž                                                    

    Dátum: 25.05.2019  Hod: 09,00 hod   Rýchlosť: 350 m / min                           

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

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

    Poznámka: 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. 

 

2. Názov: Cena „ BAHRA “  

    Dátum: 25.05.2019  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m / min                           

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

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

        Poznámka: 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. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAv25QUyVcBZQ_9NwNnhK5gawP5V8BdmaXrvHeiiher9q5Gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAv25QUyVcBZQ_9NwNnhK5gawP5V8BdmaXrvHeiiher9q5Gw/viewform
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3. Názov: Cena „ VETIS “ + KMK – 4 ročné kone                                                     

    Dátum: 25.05.2019  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m / min                           

    Výška prekážok: 100 cm   Počet prekážok: 8/9  Čl. pravidiel: 238.1.4 

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

• KMK vyhodnotené zvlášť, v prihláške musí byť uvedené aj účasť na KMK, prémia 200 € 

 

4. Názov: Cena „ RAIFFEISENBANK “ + KMK – 5 ročné kone                                                                                                           

    Dátum: 26.05.2019  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m / min                                                       

    Výška prekážok: 110 cm  Počet prekážok: 9/10  Čl. pravidiel: 238.2.1              

    Počet koní na jazdca: 3   Štartovné: 15 €    Ceny: 300 €  

                          /90-70-50-40-20-10-10-10€/ 

• KMK vyhodnotené zvlášť, v prihláške musí byť uvedené aj účasť na KMK, prémia 300 € 

 

5. Názov: Cena „BARTRANZ AGRO  “ + KMK – 6 ročné kone                                                                                                         

    Dátum: 26.05.2019  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m / min                                                       

    Výška prekážok: 120 cm  Počet prekážok: 9/11  Čl. pravidiel: 238.2.1   

    Počet koní na jazdca: 3   Štartovné: 25 €    Ceny: 500 €  

                            /130,100,70,60,50,40,30,20€/  

 

• KMK vyhodnotené zvlášť, v prihláške musí byť uvedené aj účasť na KMK, prémia 400 € 

• Súťaž je 1. kolom Pohára primátora mesta Košice               

 

6. Názov: Cena „ MOTOR – CAR KOŠICE “                                                       

    Dátum: 25.05.2019  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m / min                                                       

    Výška prekážok: 130 cm  Počet prekážok: 9/12  Čl. pravidiel: 238.2.2              

    Počet koní na jazdca: 2   Štartovné: 35 €    Ceny: 1000 €  

                 /270-230-180-150-80-50-40€/ 

•  súťaž je 1. kolom Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti -seniorov 

 

 

Súťaže 26.05.2019 – nedeľa 
 

 

 

7. Názov: Cena „ CAVALOR “                                                       

    Dátum: 26.05.2019  Hod: 09,00 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  

 

 

8. Názov: Cena „ EQUIPPED “                                                       

    Dátum: 26.05.2019  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.7 a č.8   majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž č.8 začne bezprostredne po 

skončení predchádzajúcej súťaže a vyhodnotenie bude pre obe súťaže po skončení súťaže č.8, 

vyhodnotené budú všetky dvojice s výsledkom 0 trestných bodov.  

 

9. Názov: Cena „ VETIS “                                                     

    Dátum: 25.05.2019  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m / min                           

    Výška prekážok: 100 cm   Počet prekážok: 8/9  Čl. pravidiel: 238.2.1    

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

 

 

10. Názov: Cena „ CARAVANIA  “                                                       

    Dátum: 26.05.2019  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m / min                                                       

    Výška prekážok: 110 cm  Počet prekážok:   Čl. pravidiel: 269   

    Počet koní na jazdca: 3   Štartovné: 15 €    Ceny: 300 €  

          /90-70-50-40-20-10-10-10€/ 

 

 



11. Názov: Cena „ HOTEL ROCA “                                                       

    Dátum: 26.05.2019  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m / min                                                       

    Výška prekážok: 120 cm  Počet prekážok: 8/4  Čl. pravidiel: 238.2.1    

    Počet koní na jazdca: 3   Štartovné: 25 €    Ceny: 500 €  

                     /130,100,70,60,50,40,30,20€/  

    Poznámka: Súťaž je 2. kolom Pohára primátora mesta Košice  

 

12. Názov: „ Cena rektorky UVLF v Košiciach 2019 “                                                       

    Dátum: 26.05.2019  Hod: následne   Rýchlosť: 350 m / min                                                       

    Výška prekážok: 130 cm  Počet prekážok: 9/12  Čl. pravidiel: 238.2.3              

    Počet koní na jazdca: 2   Štartovné: 35 €    Ceny: 1000 €  

                 /270-230-180-150-80-50-40€ 

Poznámka: súťaž je 2. kolom Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti -seniorov 

 

13. Názov:  „Pohár Primátora Mesta Košice“ 

        Súťaž pozostáva zo súťaží č. 5 a č. 11,  v prípade rovnosti trestných bodov z dvoch kôl o 

víťazovi  rozhodne lepší  súčet časov z oboch kôl / č.5 a č.11 / . Jazdecká dvojica musí riadne 

ukončiť obe súťaže č.5 a č.11. Vylúčenie jazdca zo súťaže v ktoromkoľvek kole, vylučuje 

dvojicu zo súťaže. Do tejto súťaže nie je možné sa prihlásiť samostatne. 

Počet koní na jazdca: 3    Štartovné: 15 €  Ceny: 1.000 € /300-200-150-130-120-100€   

 

14.  Názov:  „Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti seniorov 2019“  

        Súťaž pozostáva zo súťaží číslo č. 6 a č.12, v prípade rovnosti trestných bodov z dvoch kôl na 

prvých troch miestach, o víťazovi  rozhodne jedno rozoskakovanie na čas. Na ostatných 

miestach rozhodne lepší výsledok a čas z druhého kola / č.12 / . Jazdecká dvojica musí riadne 

ukončiť obe súťaže č.6 a č.12. Vylúčenie jazdca zo súťaže v ktoromkoľvek kole, vylučuje 

dvojicu zo súťaže č.14. Do tejto súťaže nie je možné sa prihlásiť samostatne.  

Počet koní na jazdca: 2    Štartovné: 5 €  Ceny: 1500 € /500-400-300-200-100€   

  

 

Poznámky:   

V súťažiach 1,2 sú povolené dva štarty dvojice v súlade s pravidlami SJF.  

Dva štarty musia byť uvedené v prihláške, jazdec hradí oba 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.  

Do súťaží 13 a 14 sa jazdec PRIHLASUJE tak ako do ostatných súťaží zasielanou 

prihláškou, najneskôr však nahlásením pri prezentácii v sobotu a zaplatením riadneho 

štartovného v jednotlivých kolách, v opačnom prípade nebude v týchto súťažiach 

hodnotený 

Prihlášky po uzávierke, dohlasovanie na prezentácii – finančné znevýhodnenie 

vo forme 2-násobného zápisného. 

• KMK – vyhodnotenie mladých koní KMK – 4,5,6 ročné prebieha súčasne počas 

vyhodnotenia danej otvorenej súťaže, kôň musí byť prihlásený do otvorenej súťaže, 

aby mohol štartovať aj v KMK,  KMK nie je samostatná súťaž. 

Organizátor u koní vyžaduje vyšetrenie na infekčnú anémiu v zmysle predpisov 

ŠPVS nie staršie ako 6 mesiacov. Kone bez platného vyšetrenia nebudú vpustené 

do areálu. Kôň, ktorý nebude mať odovzdaný pas v kancelárií pretekov, nebude 

pripustený k štartu !   

 

 

Rozpis schválený SJF dňa:  11.4.2019    Miloš Kravec v.r. 

Rozpis schválený SJF dňa:  17.4.2019    Janka Rindošová v.r. 

Rozpis schválený SJF dňa:  17.4.2019    Andrea Machalová v.r. 

 

 

 


