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Rozálka Cup o Malokarpatský Strapec 2022 

 

 

Základné informácie a dátumy konania pretekov:  

 

Malokarpatský Strapec 2022 je 5 kolová súťaž s celkovou dotáciou vo výška 14.000,- EUR, 

v každom základnom kole (4) bude dotácia 1.500 EUR a vo finále (1) 8.000,- EUR.  

Právo na účasť vo finále má jazdecká dvojica, ktorá sa zúčastnila aspoň v dvoch (2) 

základných kolách. Podmienkou na vyhodnotenie v celkovom vyhodnotení Rozálka Cup je 

účasť jazdeckej dvojice vo finálovom kole. Každá jazdecká dvojica môže byť celkovo 

vyhodnotená iba v jednej kategórii podľa veku/spôsobilosti jazdca a v jednej kategórii podľa 

veku koňa.  

 

Dátumy: 

1. kolo 21. – 22. mája 2022 

2. kolo 25. – 26. júna 2022 

3. kolo 08. -  10. júla 2022 

4. kolo 05. – 07. augusta 2022 – MSR pony, deti a juniori 

5. kolo/Finále 02. – 04. septembra 2022 

 

Dlhodobé súťaže sú vypísané v kategóriách:  

 

1. Otvorená kategória 

dlhodobá súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou prekážok v základnom kole 130 cm 

a finále 140 cm – celková prémia 2.000,- EUR.  

 

 

2. Mladé kone  

dlhodobá súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou prekážok podľa príslušnej vekovej 

kategórie koňa a finále, jazdecká dvojica získava v každom základnom kole body podľa 

výkonu (max.10) a umiestnenia (max. 5).  

4 ročné kone  

základné kolá 1. na výške 95cm, 2., 3. a 4. kolo na výške 100 cm a 5. (finále) na výške 105 

cm – celková prémia 300 EUR 

5 ročné kone  

základné kolá 1. na výške 105 cm, 2.,3 a 4. na výške 110 cm a 5. kolo - finále 115 cm – 

celková prémia 400 EUR. 

6 ročné kone  

základné kolá 1. na výške 115 cm, 2., 3. a 4. na výške 120 cm a 5. kolo - finále 125 cm– 

celková prémia 500 EUR. 
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3. Amatéri 

kategória pre jazdcov všetkých vekových kategórií, ktorí sa za posledných 5 rokov zúčastnili 

parkúrov do výšky L+ /125 cm/ vrátane. Výška prekážok v 4 základných kolách je prvé dve 

kolá 100 cm 3. a 4. kolo 105 cm a vo finále 110 cm – celková prémia 300 EUR. 

 

4. Deti 

kategória pre jazdcov do 14 rokov, dlhodobá súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou 

prekážok v 4 základných kolách 100 cm a vo finále 105 cm – celková prémia vecné ceny 

v hodnote 300 EUR. 

 

5. Juniori 

kategória pre jazdcov do 18 rokov, dlhodobá súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou 

prekážok v 4 základných kolách 115 cm a vo finále 120 cm – celková prémia 400 EUR 

 

6. Mladí jazdci 

kategória pre jazdcov do 21 rokov, dlhodobá súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou 

prekážok v 4 základných kolách 125 cm a vo finále 130 cm – celková prémia 500 EUR 

 

Vyhodnotenie dlhodobých súťaží: 

Hodnotiť sa bude podľa nasledovnej tabuľky, podľa ktorej jazdecká dvojica získava v každom 

základnom kole body podľa výkonu (max.10) a umiestnenia (max. 5), prehľad priebežného 

umiestnenia nájdete po každom kole na stránke www.rozalka.sk  

V prípade rovnosti bodov v celkovom poradí jednotlivej dlhodobej súťaže rozhodne 

o konečnom umiestnení jedno rozoskakovanie účastníkov finálového kola, pri ktorom 

v prípade rovnosti trestných bodov v rozoskakovaní rozhoduje čas. 

 

Umiestnenie/ 

výkon 

1. 2. 3. 4. 5. Bez 

umiest. 

0 – 3 tr.b. 15 14 13 12 11 10 

4 – 7 tr.b. 13 12 11 10 9 8 

8 – 11 tr.b. 11 10 9 8 7 6 

12 – 15 tr.b. 9 8 7 6 5 4 

16 tr.b. a viac 7 6 5 4 3 2 

 
 

1. V súvislosti so zamedzením šírenia choroby rhinopneumónie u koní (RHV-1), ktorú 

spôsobuje equinný herpesvírus (EHV-1) sú účastníci pretekov povinný sa riadiť 

všetkými opatreniami SJF, FEI a dôsledne  dodržiavať  usmernenia Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy Slovenskej republiky (ŠVPS SR). 

 

2. Podujatie bude prebiehať podľa aktuálne platných  vnútorných smerníc a postupov SJF 

prijatých v súvislosti s opatreniami zameranými proti šíreniu  Covid-19 a za podmienok 

stanovených Hlavným hygienikom a ostatnými št. orgánmi SR ktoré sú povinný 

účastníci pretekov  dodržiavať. 

http://www.rozalka.sk/

