
BENJAMIN CUP 2022 
 

 

Usporiadateľ: Gazdovstvo Uhliská 

  

Miesta konania:  Gazdovstvo Uhliská, Nemšová  - Trenčianska Závada 

   

Email: ekonom@uhliska.sk 

   

Dátum konania: 26.11.2022 (sobota), začiatok o 9,00 hod 

   

 

Benjamin Cup je súťaž pre deti a mládež, je určená najmä pre začínajúcich jazdeckých nadšencov do 

18 rokov, ktorí chcú získať svoje prvé súťažné skúsenosti. Po prvý krát otvárame zvlášť kategóriu aj 

pre dospelých začiatočníkov, ktorí by si radi vyskúšali zmerať sily medzi seberovnými.  

 

Deti: Súťažiť sa bude v dvoch  kategóriách  podľa veľkosti koníka (okrem trailu). Všetky súťaže budú 

open a deti na pony budú vyhodnotené zvlášť. Súťaž trail bude vyhodnotená podľa veku detí do 10 

rokov vrátane a od 11 rokov. 

Dospelí: Kategória je otvorená pre začínajúcich jazdcov nad 18 rokov bez licencie a bude zvlášť 

vyhodnotená v drezúrnej úlohe a traili (súťaž č. 1 a 2). 

 

 

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. V rámci jednej kategórie môže mať 1 kôň maximálne 2 štarty. 

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. 

Preteká sa v korektnom úbore jazdca a výstroji koňa predpísanom v pravidlách SJF. 

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 alebo začínajúcim jazdcom zažiť súťažnú atmosféru 

a naučiť ich základným súťažným návykom v príjemnej a prajnej atmosfére. 

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! 

 

 

 

 

Štartovné: 10,- €/1súťažná dvojica  (jazdec + kôň) na celé podujatie  

 (1 kolo) 

 

Ustajnenie: 15,- € / deň 

 

Strava, ubytovanie:  Jazdecký areál poskytuje počas pretekov občerstvenie a má aj 

ubytovacie kapacity 

 www.uhliska.sk 

http://www.uhliska.sk/


   

 

 

 

 

Súťaže: 

 

1. Hobby drezúra profík 

 Kategória súťaže  je otvorená . Pony budú vyhodnotené zvlášť. Deti do 16 rokov na veľkom koni 

samostatne a tentokrát otvárame zvlášť kategóriu aj pre dospelých začiatočníkov. Bude sa jazdiť 

drezúrna úloha Z4. Drezúrna úloha sa bude jazdiť spamäti. Úlohu je možné nájsť na stránke 

www.drezura.wbl.sk 

2. Trail 

Klasická disciplína zameraná na pozornosť koňa nad kavaletami a inými prekážkami, disciplína je 

hodnotená bodovacím systémom, takže je veľmi dôležitá čistota a štýl prevedenia. Jazdí sa podľa 

plániku. Aj táto kategória bude vyhodnotená ako súťaž číslo 1.  

3. Hobby Benji 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.  

4. Hobby Benji profík  

Parkúr do 60 cm, na čas. Súťaž už vyžaduje zvládnutie koňa v cvale pri orientácii na parkúre.  Jazdecká 

dvojica musí absolvovať parkúr bez chýb a v čo najkratšom čase. 

5. Hobby Benji majster 

Parkúr do 80 cm, na čas. Súťaž už vyžaduje zvládnutie koňa v cvale pri orientácii na parkúre.  Jazdecká 

dvojica musí absolvovať parkúr bez chýb a v čo najkratšom čase. 

   

Vyhodnotenie  

 

Pre súťažiacich sú pripravené v každom kole stužky a vecné ceny. 

 

Prítomnosť trénera alebo učiteľa jazdy v parkúre je povolená.  

 

 

 

 

Prihlášky na preteky posielajte mailom na adresu:  

                ekonom@uhliska.sk  

Kontaktná osoba: Juraj Lehocký +421 907 153 852 

 

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

 

 

 

http://www.drezura.wbl.sk/

