
Vianočné jazdecké preteky pre deti 
 

Názov pretekov: Vianočné jazdecké preteky pre deti. 

Miesto: Gazdovstvo Uhliská 

Začiatok pretekov: 9:00 hod 

Dátum: 28.12.2019 sobota 

Rozhodca: Jan Štefek 

Usporiadateľ: Gazdovstvo Uhliská  

Kolbisko + opracovisko: jazdecká hala 60 x 30 rozdelená na súťažnú arénu 

Štartovné: 5€/ disciplína 

Ustajnenie: 10€/kôň/deň (vonkajšie ustajnenie – deky, vedrá) 

Jazdecký areál poskytuje počas pretekov občerstvenie a má aj ubytovacie kapacity - www.uhliska.sk 

Vekové obmedzenie: do 18 rokov 

Disciplíny:  

1.) Trail - Klasická disciplína zameraná na pozornosť koňa nad kavaletami a inými prekážkami, disciplína 

je hodnotená bodovacím systémom. Takže je veľmi dôležité čisté prevedenie a štýl prevedenia. Jazdí 

sa podľa plániku. 

Táto disciplína bude mať podkategóriu detí do 11 rokov - vrátane (samostatne vyhodnotená)! 

2.) Trail s vodičom - Disciplína pre najmenších alebo handicapovaných, kde trať pomáha zdolať vodič 

koňa. Trať sa zdoláva v kroku. 

Táto disciplína bude vyhodnotená bez obmedzenia veku. 

3.) Trail Začiatočníci - Rovnaká trať podľa plániku, jazdci ju zdolávajú v kroku a kluse, ale bez vodiča. 

Táto disciplína bude vyhodnotená bez obmedzenia veku. 

4.)  Pleasure + hunter under sadle – Spojenie disciplín,  pri ktorých sa skupina koní naraz predvádza 

v aréne. 6-10 koní je súčasne v hale a postupne sa predvádzajú vo všetkých troch chodoch a na 

záver musia predviesť cúvanie. Hodnotia sa chody koňa, zladenosť dvojice, kôň by mal ochotne 

reagovať na pomôcky bez odporu. Dôležité je uvoľnenie koňa a dopredný pohyb. 

Táto disciplína bude mať podkategóriu detí do 11 rokov - vrátane (samostatne vyhodnotená)! 

5.) Western horsemanship + hunt seat Equitation - Spojenie disciplín, ktoré sa jazdia podľa plánika. 

Hodnotí sa schopnosť  koňa predviesť  čo najlepšie v jazdeckej úlohe. Kôň by mal ochotne 

http://www.uhliska.sk/


spolupracovať, nechať sa ochotne viesť a reagovať na pomôcky jazdca. Hodnotí sa kvalita a presnosť 

prevedenia. 

Táto disciplína bude mať podkategóriu detí do 11 rokov - vrátane (samostatne vyhodnotená)! 

6.) Hobby amatér - Krížiky medzi stojanmi. Súťaž už vyžaduje zvládnutie všetkých chodov, keďže sa 

predpokladá absolvovanie parkúru v cvale. Jazdecká dvojica musí absolvovať parkúr bez chýb a v čo 

najkratšom čase.  

Táto disciplína bude mať podkategóriu detí do 11 rokov - vrátane (samostatne vyhodnotená)! 

7.) Hobby profík - Parkúr do 60 cm. Jazdecká dvojica musí absolvovať parkúr bez chýb a v čo 

najkratšom čase. 

Táto disciplína bude mať podkategóriu detí do 11 rokov - vrátane (samostatne vyhodnotená)! 

8.) Hobby majster - Parkúr do 80 cm. Jazdecká dvojica musí absolvovať parkúr bez chýb a v čo 

najkratšom čase. 

Táto disciplína bude vyhodnotená bez obmedzenia veku. 

 
Všeobecné pravidlá: 
 
Všetky drezúrne disciplíny sú povolené štartovať deťom v anglických aj westernových sedlách, parkúrové 
disciplíny sú povolené štartovať v anglických sedlách. Chrániče a bandáže sú povolené vo všetkých 
disciplínach, okrem disciplíny trail. Uzdenie koní je ľubovoľné. Na jednom koni môžu štartovať  aj viacerí 
jazdci, no max. 2 v jednej disciplíne. Prítomnosť trénera alebo učiteľa jazdy v parkúre je povolená.  
Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky. 

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. koní počas celej akcie. Všetci 

účastníci zodpovedajú za škody spôsobené osobne alebo ich koňmi tretej osobe. 

Pred vyložením koní je potrebné predložiť pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami – očkovanie, 

vyšetrenie IAE (infekčná anémia koní) nie staršie ako 6 mesiacov. 

Cieľom tejto súťaže je umožniť najmladším jazdcom zažiť súťažnú atmosféru a naučiť ich základným súťažným 

návykom v príjemnej a prajnej atmosfére. 

Štart je povolený aj pre jazdcov a kone bez licencie, potrebná je však prítomnosť trénera. Jazdci do 18 rokov 

musia byť sprevádzaní zodpovednou osobou, ktorá zaručuje spôsobilosť jazdca a koňa súťažiť v jednotlivých 

disciplínach. 

Štart v súťaži je povolený len prihláseným a odprezentovaným jazdcom a po uhradení všetkých poplatkov! 

Vyplatenie štartovného bude prebiehať priamo na mieste, v kancelárii pretekov v HOTOVOSTI! 

 
Ceny: diplomy 1. – 3. miesto, stužky 1. – 6. miesto, vecné ceny 
 

 
Prihlášky na preteky posielajte mailom na adresu:  

info@uhliska.sk 

Uzávierka prihlášok 27.12.2019 do 12,00 hod 

 
V prihláške uveďte: meno jazdca, vek jazdca, meno koňa a disciplíny, ktorých sa chcete zúčastniť. 
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