TECHNICKÉ PODMIENKY
MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V DREZÚRE

1 Technické podmienky pre organizátora MSR v drezúre
Organizátor MSR v drezúre musí zabezpečiť:
1. Súťažný obdĺžnik s rozmermi 20x60 m s možnosťou obchádzania a umiestnenia
rozhodcovských búdok min. 5 m od obdĺžnika, t.j. súťažný priestor s rozmermi 30x70
m s pieskovým povrchom.
2. Opracovisko s rozmermi min. 20x60 m s rovnakým povrchom ako na súťažnom
obdĺžniku.
3. Kanceláriu pretekov – príprava štartovných listín s časmi, spracovanie výsledkových
listín a protokolov.
4. Ustajnenie koní v boxoch s rozmermi min. 3x3m v areáli pretekov. Boxy pre min. 50
koní, resp. pre všetkých účastníkov MSR.
5. Parkovanie pre nákladné a osobné autá s vozíkmi v areáli pretekov.
6. Možnosti ubytovania v okolí do 10 km od miesta konania pretekov.
7. Stravovanie účastníkov – bufet alebo reštaurácia v areáli pretekov.
8. Sociálne zariadenia v areáli pretekov.
9. Možnosť príchodu účastníkov 1 deň pred konaním pretekov a odchod 1 deň po skončení
pretekov.
10. Rozhodcovský zbor – rozhodcovia so skúsenosťami v rozhodovaní na stupni T, min. 1
FEI rozhodca a 2 zahraniční rozhodcovia. Rozhodcovský zbor schvaľuje Komisia
športových odborníkov SJF na návrh Drezúrnej komisie SJF.
11. Lekársku, veterinárnu a podkúvačsku službu a sanitku počas celého podujatia.
12. Ochranu a stráženie areálu pretekov.
13. Bezplatnú účasť jazdcov v súťaži. V majstrovských súťažiach sa od účastníkov MSR
nevyberá štartovné. Toto je kompenzované z príspevku na organizáciu MSR
Organizácia MSR v drezúre je okrem vyššie uvedených podmienok realizovaná
v zmysle platných Všeobecných pravidiel SJF a Drezúrnych pravidiel SJF.
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2 Technické podmienky konania MSR v drezúre
Kategórie MSR v drezúre:
Pony jazdci – jazdci jazdiaci na pony, ktorí v roku konania MSR majú do 16 rokov
vrátane.
Súťaže:

1. kolo - súťaž st. Z – SJF P3
2. kolo - súťaž st. Z – SJF P4

Deti – jazdci, ktorí v roku konania MSR majú do 14 rokov vrátane.
Súťaže:

1. kolo - súťaž st. Z - FEI Deti úvodná súťaž A
2. kolo - súťaž st. Z - FEI Deti úvodná súťaž B

Mladší juniori - jazdci, ktorí v roku konania MSR majú od 15 do 16 rokov vrátane.
Súťaže:

1. kolo - súťaž st. L - FEI Deti súťaž družstiev
2. kolo - súťaž st. L - FEI Deti súťaž jednotlivcov

Starší juniori - jazdci, ktorí v roku konania MSR majú od 17 do 18 rokov vrátane.
Súťaže:

1. kolo - súťaž st. S - FEI Juniori úvodná súťaž
2. kolo - súťaž st. S - FEI Juniori súťaž družstiev

Mladí jazdci - jazdci, ktorí v roku konania MSR majú od 19 do 21 rokov vrátane.
Súťaže:

1. kolo - súťaž st. ST - FEI Mladí jazdci úvodná súťaž
2. kolo - súťaž st. ST - FEI Mladí jazdci súťaž družstiev

Seniori - jazdci, ktorí v roku konania MSR majú od 22 rokov vrátane.
Súťaže:

1. kolo - súťaž st. ST - FEI Prix St. Georges
2. kolo - súťaž st. T - FEI Intermediate I – voľná zostava

Mladé 4-ročné kone – kone, ktoré v roku konania MSR dosiahnu vek 4 roky.
Súťaže:

1. kolo – súťaž st. Z - FEI úloha pre 4-ročné kone
2. kolo - súťaž st. Z - FEI úloha pre 4-ročné kone

Mladé 5-6 ročné kone - kone, ktoré v roku konania MSR dosiahnu vek 5 a 6 rokov.
Súťaže:

1. kolo - súťaž st. L - FEI úloha pre 5-ročné kone úvodná
2. kolo - súťaž st. L - FEI úloha pre 5-ročné kone finále

Mladé 7-ročné kone - kone, ktoré v roku konania MSR dosiahnu vek 7 rokov.
Súťaže:

1. kolo - súťaž st. S - FEI úloha pre 6-ročné kone úvodná
2. kolo - súťaž st. S - FEI úloha pre 6-ročné kone finále
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Podmienky účasti na MSR v drezúre
Podmienky účasti na MSR upravuje príloha N2 Všeobecných pravidiel SJF.
Ak nie je rozhodnutím SJF stanovené inak, platia nasledujúce ustanovenia pre štart v
súťažiach o majstrovský titul na Majstrovstvách SR:
1. V majstrovských súťažiach na Majstrovstvách SR môže štartovať iba jazdec, člen
Slovenskej jazdeckej federácie s platnou licenciou, ktorý je občanom SR.
2. Každý jazdec môže na majstrovstvách štartovať v súťažiach jednotlivcov len s
dvomi koňmi.
3. Všetci účastníci MSR majú povinnosť sa kvalifikovať podľa týchto kvalifikačných
kritérií:
a. Kvalifikácia sa viaže na dvojicu jazdec a kôň,
b. Za kvalifikačné obdobie sa považuje obdobie od posledných MSR v danej
kategórii do 14 dní pred začiatkom konania príslušných MSR v danej
kategórii, pričom aspoň 1 z predpísaných štartov musí byť absolvovaný
v aktuálnom roku konania MSR.
c. Kvalifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie MSR:
Pony jazdci – 3 štarty na úrovni Z, prípadne vyššie na 3 rôznych podujatiach
Deti – 3 štarty na úrovni Z, prípadne vyššie na 3 rôznych podujatiach
Mladší juniori – 3 štarty na úrovni L, prípadne vyššie na 3 rôznych podujatiach
Starší juniori – 3 štarty na úrovni S, prípadne vyššie na 3 rôznych podujatiach
Mladí jazdci – 3 štarty na úrovni ST, prípadne vyššie na 3 rôznych podujatiach
Seniori – 2 štarty na úrovni ST a 1 štart na úrovni T, prípadne vyššie na 3 rôznych podujatiach
Mladé 4-ročné kone – 1 štart na úrovni Z, prípadne vyššie v roku konania MSR
Mladé 5-6ročné kone – 1 štart na úrovni L, prípadne vyššie v roku konania MSR
Mladé 7-ročné kone – 1 štart na úrovni S, prípadne vyššie v roku konania MSR
4. Pre účasť na MSR posiela účastník, resp. jeho zástupca samostatnú prihlášku na
MSR, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu. Prihláška sa zasiela Drezúrnej komisii
SJF, ktorá overí splnenie všetkých podmienok účasti a po schválení vydá zoznam
účastníkov MSR.
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Podmienky konania MSR v drezúre
MSR v drezúre prebieha ako 2-kolová súťaž v jednotlivých vyššie uvedených
kategóriách. Výsledné poradie súťažiacich v MSR je dané súčtom bodov z prvého a druhého
kola.
Majstrovské súťaže v príslušnej kategórii sa uskutočnia, ak štartujú v tejto súťaži aspoň
3 jazdecké dvojice, riadne registrovaní členovia SJF, z minimálne 2 samostatných
členských subjektov registrovaných v SJF. V prípade, že nie je táto podmienka dodržaná,
titul majstra nebude udelený. Bude iba vyhodnotená 2-kolová súťaž.
MSR v drezúre sa okrem vyššie uvedených podmienok uskutočňuje v zmysle platných
Všeobecných pravidiel SJF a Drezúrnych pravidiel SJF.
Schválené Drezúrnou komisiou SJF: 08.04.2021
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PRIHLÁŠKA
NA MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V DREZÚRE

Meno a priezvisko jazdca:
Číslo licencie jazdca:
Členský subjekt SJF:
Prehlasujem, že som občan Slovenskej republiky: áno - nie

Meno koňa:
Číslo licencie koňa:

Termín a miesto konania MSR:

Kategória MSR:

Kvalifikácia dvojice jazdec a kôň:
1. Termín, miesto konania, súťaž::
2. Termín, miesto konania, súťaž:
3. Termín, miesto konania, súťaž:

Kontakt (e-mail, mobil):

Dátum:

Meno a podpis

