
               PRETEKY VYTRVALOSTNOM JAZDENÍ  

          Endurance Slovakia Open 
 

  
 A. TECHNICKÉ ÚDAJE 
  
Kód pretekov:  140620BoE 

Názov pretekov: Endurance Slovakia Open 

Usporiadateľ pretekov:  JŠK PS farm Svätý Jur  

Miesto konania: Plavecké Podhradie - jazdecký areál Agropartner 

Dátum konania: 20. -  22. 6. 2014 

Kontaktná adresa:  JŠK PS farm Svätý Jur ,Pri ČOV 1557 , 900 21 Svätý Jur 

tel.:  +421 903460711       

email:   appaloosa67@hotmail.com 
 

Riaditeľ pretekov: Ing. Soňa Supeková PhD., tel.:  +421 903460711       

Tajomník:  Mgr. Kamila Bizeová tel.:  +421 903460711       

 

 

          *Ďalšie organizačné informácie a aktuálne zmeny môžete nájsť na  : 
www.enduranceslovakia.com 

www.infoendurance.sk 

Facebook : Endurance 

 

 

 ČINOVNÍCI 
 
Technický delegát: Mgr.Vladimír  Pažitný   FEI TD** (SVK), 

                                  Tel.: +421 903 460 711 

 

Predseda rozhodcovského zboru: Mgr.Dušan Majerčík  nár. (SVK) 

Členovia zboru rozhodcov: Mgr.Vladimír  Pažitný  FEI Judge **** (SVK)  

                                            Ing. Harald Grinschgl  FEI Judge **** (AUT) 

                                            Zsuzsanna Banyai       FEI Judge ****(HU) 
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 Hlavný steward:    Szilvia Lehoczki FEI STEWARD level 2 (HU) 

  Stewardi:               Ing.Michal Kubú (SVK) 

                                 Dušan Jankovič (SVK) 

                                 Peter Gulička (SVK) 

                                 Lucia Slaná (SVK) 

                                 Peter Baričič (SVK) 

                                 Lada Hrabalová(CZE) 

                                 

Predseda veterinárnej komisie:     MVDr. Tomáš Frey FEI VET*** (SVK) 

Členovia VET komisie:                    MVDr.  Lucie Kalová FEI VET **** (CZE) 

                                                          MVDr.  Katarína Šafránová FEI VET **(SVK) 

                                                          MVDr.  Marta Kollárová FEI VET ** (SVK)                                           

Ošetrujúci veterinárny lekár:             MVDr.  Piotr Szpotanski  FEI VET **** (POL) 

                                                          MVDr.  Mária Patschová FEI VET ** (CZE) 

Podkováč:  Milan Benčat  , +421903460711 

Lekárska služba:  MUDr. Boris Balko & ZZS Slovakia 

Autori  trate:  Vladimír Chovan,  Milan Supek, Vladimír Pažitný  

Trať:  Tráva, lesné a poľné cesty 90%, iné 10% 

 

Uzávierka prihlášok:  9. 6. 2014 
 

DRUHY SÚŤAŽÍ 
 
1.MAJSTROVSTVÁ SR vo vytrvalostnom jazdení seniorov 2014 - 

   Vytrvalostné dostihy na 120 km – CEI**120 otvorená súťaž 
Ceny:   Poháre, stužky , finančné a vecné ceny 

Štart:   Hromadný 
!!! FEI rozpis nájdete na  www.enduranceslovakia.com alebo  www.infoendurance.sk !!! 

2. MAJSTROVSTVÁ SR vo vytrvalostnom jazdení juniorov     

    a mladých jazdcov 2014 - 

   Vytrvalostné dostihy na 83 km – CEIJYR*83 juniorska súťaž 
Ceny:   Poháre, stužky , finančné a vecné ceny 

Štart:   Hromadný 
!!! FEI rozpis nájdete na  www.enduranceslovakia.com alebo  www.infoendurance.sk !!! 
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3.  Vytrvalostné dostihy na 120 km – CEI JYR**120 juniorska súťaž 
Ceny:   Poháre, stužky , finančné a vecné ceny 

Štart:   Hromadný 
!!! FEI rozpis nájdete na  www.enduranceslovakia.com alebo  www.infoendurance.sk !!! 

4.  Vytrvalostné dostihy na 83 km – CEI*83,otvorená súťaž 
Ceny:   Poháre, stužky  a vecné ceny 

Štart:   Hromadný 
!!! FEI rozpis nájdete na  www.enduranceslovakia.com alebo  www.infoendurance.sk !!! 

5.  Vytrvalostné dostihy na 83 km – CEN 83 A-stupeň S ,otvorená 

súťaž 
Ceny:   Poháre, stužky  a vecné ceny 

Štart:   Hromadný 
6.  Vytrvalostné dostihy na 83 km – CEN 83 B-stupeň S ,otvorená 

súťaž 
Ceny:   Poháre, stužky  a vecné ceny 

Štart:   Hromadný 
 
7. Vytrvalostné dostihy na 60 km –CEN60A –stupeň L- otvorená 

súťaž 
Ceny:   Poháre, stužky 

Štart:   Hromadný 
8. Vytrvalostné dostihy na 60 km –CEN60 B–stupeň L- otvorená 

súťaž 
Ceny: Poháre ,sužky 

Štart:   Hromadný 
9. Vytrvalostná súťaž na 40 km- CEN40A-stupeň ZL - otvorená 

súťaž 
Ceny:  Stužky  

Štart:  Individuálny, alebo v dvojiciach po 5 min 

 10. Vytrvalostná súťaž na 40 km- CEN40B -stupeň ZL - otvorená 

súťaž 
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Ceny:  Stužky  

Štart:  Individuálny, alebo v dvojiciach po 5 min 

11. Vytrvalostná súťaž na 40 km - verejný tréning 
Ceny:  Stužky  
Štart:  Individuálny, alebo v dvojiciach po 5 min  
 

    
 Ubytovanie 
 Možnosť ubytovania v Rohožníku, robotnícky hotel MEDO cca 12,- €/1 noc, 2 noci 
25 € v izbách 2+1 so soc. zariadením a TV, kontakt p. Mrázová +421 907 063 424, 
možnosť campingu priamo v jazdeckom areáli Agropartner spol. s.r.o. 
  Ďalšie info na www.enduranceslovakia.com    . 
 
 Ustajnenie 
Na základe prihlášok, do 9.6. 2014, 
CEN box  40,- € / podujatie (vrátane sena a slamy) 
CEI box viď FEI rozpis 
 

     Kone štartujúce vo všetkých súťažiach CEI a súťažiach 
CEN stupeň S, musia byť ustajnené v areáli podujatia  
                              od  20.4.2014!!!!!! 
 
 Štartovné 
   CEN 80 -  40,- €  
  CEN 60 -  30,- € 
  CEN 40 -  20,- € 
CEI súťaže viď FEI rozpis!!! 
 
Štartovné a ustajnenie musí byť uhradené na účet 
organizátora v deň uzávierky prihlášok! 
  Banka: TATRA BANKA a.s. 
  Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava     
  BIC: TATRSKBX 
  IBAN: SK9811000000002921891716 
  Majiteľ účtu: Jazdecký športový klub PS farm Svätý Jur 
  Poznámka pre príjemcu: Meno jazdca a označenie súťaže! 
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 Veterinárne podmienky: 
Všetky kone musia mať povinné očkovanie proti chrípke koní, vykonané podľa  
platnej schémy a riadne potvrdené v pase. 
 
 
 

B. PROGRAM 
 
20. 06. 2014  P I A T O K 
od 12:00 hod: príjem koní, nahlásenie štartujúcich, prehliadka trate  

16:00 hod – 18:00  vstupná veterinárna prehliadka pre kone štartujúce 21.06.2014 

19:00 technická porada účastníkov 
 
 
 
 
21. 06. 2014  S O B O T A  

 06:00 hod.    Štart súťaže č.1  CEI ** 120  
štyri okruhy - 37, 30,30 a 20 km povinné prestávky – 40,40,50 min 

veterinárna  uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min. 

min. tempo 12 km/h  

Súťaž je hodnotená podľa čl.820, 821, 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie 

Hmotnostný limit - 70 kg   

        V rámci tejto súťaže bude osobitne hodnotené poradie v seniorskej 

kategórii  Majstrovstiev Slovenska . Poradie M-SR bude zostavené  

len zo slovenských pretekárov !!!  

Hmotnostný limit pre pretekárov v M-SR- 75 kg !!!  
UPOZORNENIE: Jazdec musí mať v r. 2014 platnú licenciu SJF(tu aj FEI registráciu) 
a dosiahnuť vek min. 18 r. Do termínu definitívnych prihlášok musí mať kôň i jazdec úspešne 
absolvovanú kvalifikáciu na absolvovanie aktuálnej kategórie pretekov , na ktorých je 
majstrovská súťaž vypísaná.*  
*nie je podmienkou v kombinácii s aktuálne štartujúcim koňom.             
            Kôň musí mať v r. 2014 platnú licenciu SJF(tu aj FEI registráciu)   a dosiahnuť vek 
min. 6 r. . Do termínu definitívnych prihlášok musí mať  úspešne absolvovanú  min. jednu 
aspoň 80 km súťaž za uplynulých 18 mes.** 
**nie je podmienkou v kombinácii s aktuálne štartujúcim jazdcom .     
SLOVENSKÉ KONE NEPOTREBUJÚ FEI PAS. 



 FEI REGISTRÁCIA JE POVINNÁ!!! 
        
 

 06:20 hod.    Štart súťaže č.3 CEIJYR**120  
štyri okruhy – 37,30, 30 a 23 km povinné prestávky – 40,40,50 min 

veterinárna  uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min. 

min. tempo 12 km/h  

Súťaž je hodnotená podľa čl.820, 821, 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie 

Hmotnostný limit - neobmedzený   

             

 

 07:00 hod.    Štart súťaže č.5 CEN83 A 
tri okruhy – 30, 30 a 23 km povinné prestávky – 40,50 min 

veterinárna  uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min. 

min. tempo 12 km/h  

Súťaž je hodnotená podľa čl.820, 821, 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie 

Hmotnostný limit – 70kg 

 
 

08: 00hod.     Štart súťaže č.7  CEN60 A 
 dva okruhy – 30,30 km,  povinná prestávka 40 min 

veterinárna uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min  

min. tempo 12 km/h 

 Súťaž je hodnotená podľa čl.820, 821, 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie 

 Hmotnostný limit - neobmedzený  

 

 08:30 hod.     Štart súťaže č.9  CEN46 A 
 dva okruhy -  23 a 23 km,  povinná prestávka 40 min 

 veterinárna uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min 

 min. tempo 10 km/h, max. tempo 16 km/h* 

*1.okruh min.1h.26min.15sec., max. 2h.18min  

      (štart - vstup do I. veterinárnej uzávery) 

  2.okruh min.1h.26min15sec., max. 2h.18min  

      (odjazd do II. kola - cieľ bez vstupu do II.veterinárnej  uzávery!) 



 

Následne     Štart súťaže č.11   VT 40 

 dva okruhy -  23 a 23 km,  povinná prestávka 40 min 

 veterinárna uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min 

 min. tempo 10 km/h, max. tempo 16 km/h* 

*1.okruh min.1h.26min.15sec., max. 2h.18min  

      (štart - vstup do I. veterinárnej uzávery) 

  2.okruh min.1h.26min15sec., max. 2h.18min  

      (odjazd do II. kola - cieľ bez vstupu do II.veterinárnej  uzávery!) 
 

Kone vo VT nemusia mať platnú licenciu SJF, musia však spĺňať veterinárne 

podmienky štartu na jazdeckých súťažiach SJF. 

Jazdci musia mať platnú licenciu SJF!!! 

 

 16:00-17:30  vstupná veterinárna prehliadka pre kone štartujúce 22.06.2014 

18:00  dekorácia a slávostné vyhlásenie výsledkov súťaží 21.06 

19:00      technická porada účastníkov súťaží 22.06.2014 
         

             

17:00 vyhlásenie výsledkov v jednotlivých súťažiach a slávnostná dekorácia  

  

22. 06. 2014  N E D E Ľ A 
 

 06:00 hod.    Štart súťaže č.2 CEIJYR * 83 
tri okruhy – 30,30 a 23 km povinné prestávky – 40,50 min 

veterinárna  uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min. 

min. tempo 12 km/h  

Súťaž je hodnotená podľa čl.820, 821, 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie 

Hmotnostný limit - neobmedzený  

        V rámci tejto súťaže bude osobitne hodnotené poradie v juniorskej 

kategórii  Majstrovstiev Slovenska . Poradie MS bude zostavené 

len zo slovenských pretekárov !!!  



UPOZORNENIE: Jazdec musí mať v r. 2014 platnú licenciu SJF(tu aj FEI registráciu) 
a dosiahnuť vek min. 14 r. . Do termínu definitívnych prihlášok musí mať  úspešne 
absolvovanú  min. jednu aspoň 80 km súťaž za uplynulých 18 mes.*. 
*nie je podmienkou v kombinácii s aktuálne štartujúcim koňom. 
            Kôň musí mať v r. 2014 platnú licenciu SJF (tu aj FEI registráciu)  a dosiahnuť vek 
min. 6 r. . Do termínu definitívnych prihlášok musí mať  úspešne absolvovanú  min. jednu 
aspoň 80 km súťaž za uplynulých 18 mes.** 
**nie je podmienkou v kombinácii s aktuálne štartujúcim jazdcom . 
 
SLOVENSKÉ KONE NEPOTREBUJÚ FEI PAS. 
 FEI REGISTRÁCIA JE POVINNÁ!!! 
                        
 
 

 

 06:30 hod.    Štart súťaže č.4 CEI * 83 
tri okruhy – 30,30 a 23 km povinné prestávky – 40,50 min 

veterinárna  uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min. 

min. tempo 12 km/h  

Súťaž je hodnotená podľa čl.820, 821, 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie 

Hmotnostný limit - 70 kg   

 

 06:45 hod.    Štart súťaže č.6 CEN 83 B 
tri okruhy – 30,30 a 23 km povinné prestávky – 40,50 min 

veterinárna  uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min. 

min. tempo 12 km/h  

Súťaž je hodnotená podľa čl.820, 821, 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie 

Hmotnostný limit - 70 kg   

 

07: 30hod.     Štart súťaže č.8  CEN60 B 
 dva okruhy – 30,30 km,  povinná prestávka 40 min 

veterinárna uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min  

min. tempo 12 km/h 

 Súťaž je hodnotená podľa čl.820, 821, 822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie 

 Hmotnostný limit - neobmedzený  

 

 



08:00 hod.     Štart súťaže č.10  CEN46 B 
 dva okruhy -  23 a 23 km,  povinná prestávka 40 min 

 veterinárna uzávera 64 tepov do 20 min, v cieli do 30 min 

 min. tempo 10 km/h, max. tempo 16 km/h* 

*1.okruh min.1h.26min.15sec., max. 2h.18min  

      (štart - vstup do I. veterinárnej uzávery) 

  2.okruh min.1h.26min15sec., max. 2h.18min  

      (odjazd do II. kola - cieľ bez vstupu do II.veterinárnej  uzávery!) 

 

16:00  dekorácia a slávostné vyhlásenie výsledkov súťaží 22.06. 
 

 
 

17.3.2014 

 Schválil predseda Komisie vytrvalostného jazdenia SJF 

Mgr. Vladimír Pažitný  
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