
Rozpis jazdeckých pretekov „Finále Šampionátu mladých koní ST“ 

Kód pretekov:          09926ZS 
 
Dátum konania:   26.-27. 9. 2009 Miesto:  NŽ Topoľčianky 

Kontaktná adresa:  ZCHKS   Telefón:  037 630 06 75 
 Moravecká 32  Fax: 037 630 15 59 
 951 93  Topoľčianky e-mail:  zchks@horses.sk 
 
Riaditeľ:  Ing. M. Horný, PhD. Hlavný rozhodca:  A. Virágová 
Tajomník:  Ing. J. Kovalčik Tech. delegát:   Dr. R. Fekár 
                                                                                                  Rozhodca:                         Mikulášik, Polyaková    
Lekárska služba:  MUDr. M. Ostatníková Autor parkúrov:  P. Gašpar  
Veterinárna služba:  MVDr. D. Solár Podkováč: M. Krpala 
 
Účasť:   kone kvalifikované do finále Uzávierka prihlášok:  23. 9. 2009 do 1800 hod. 
Ubytovanie: Hotel Nár. dom 037 630 1401-04, Ustajnenie, slama, seno:     20,- € (box/preteky) 
 Vion  037 640 3311-3336            Skorší príchod je potrebné nahlásiť na NŽ  
    Topoľčianky, polatok 1 deň / 10,-€ 
 Gazdovský dvor  037 6301047 
 Zámok  037 630 1233 
 Štadión 037 630 1230  
Kolbisko (povrch/rozmer):   piesok 50 x 40 m Opracovisko (povrch/rozmer):  piesok   - 20 x 40  m 
Prezentácia  účastníkov:  26.9.2009  od 10,00 hod.- do 12,00 zasadačka NŽ Topoľčianky  
Súťaže: 

1.a/ Názov:   súťaž st. „Z/ZL“ – zahajovacie skákanie pre 4, 5- ročné  

 Dátum: 26.9.2009 Čas: o 13,00 hod. Čl. pravidiel: 274.5.3 
 Výška prekážok: 100/110 cm Počet prekážok: 8/4 Rýchlosť: 350 m/min. 
 Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: - Ceny: - 
 
1.b/ Názov:   súťaž st. „ZL/L“ – zahajovacie skákanie pre 6 - ročné  

 Dátum: 26.9.2009 Čas: o 13,00 hod. Čl. pravidiel: 274.5.3 
 Výška prekážok: 100/110 cm Počet prekážok: 8/4 Rýchlosť: 350 m/min. 
 Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: - Ceny: - 
 
2. Názov:   súťaž st. „Z“ – 1. kolo pre 4-ročné kone,  

 Dátum: 26.9.2009 Čas: následne Čl.pravidiel: 273 .3.2. 4.2  
 Výška prekážok: 100 cm Počet prekážok: 9/10 Rýchlosť: 350 m/min. 
 Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 17,- € 
  
3. Názov:   súťaž st. „ZL“– 1. kolo pre 5-ročné kone     

 Dátum: 26.9.2009 Čas: následne Čl. pravidiel: 273 .3.2. 4.2  
 Výška prekážok: 110 cm Počet prekážok: 9/10 Rýchlosť: 350 m/min. 
 Počet koní na jazdca: 3  Štartovné: 22,- €   
 
4. Názov:   súťaž st. „L“ – 1. kolo pre 6 ročné kone 

 Dátum: 26.9.2009 Čas: následne Čl. pravidiel: 273 .3.2. 4.2  
 Výška prekážok: 120 cm Počet prekážok: 9/11 Rýchlosť: 350 m/min. 
 Počet koní na jazdca: 3 Štartovné: 25,- € 
 
5. Názov:   súťaž st. „ZL“ – 2. kolo pre 4-ročné kone     

 Dátum: 27.9.2009 Čas: o 10,00 hod. Čl. pravidiel: 273 .3.2. 4.2  
 Výška prekážok: 110 cm Počet prekážok: 10/11 Rýchlosť: 350 m/min. 
 Počet koní na jazdca: 3  Ceny: 800,-€  
       800,-€ / 260, - € 220, - € 150, - €100,-  € 70,-- € / 
 
6. Názov:   súťaž st. „L*“– 2. kolo pre 5-ročné kone     

 Dátum: 27.9.2009 Čas: následne Čl. pravidiel: 273 .3.2. 4.2  
 Výška prekážok: 120 cm Počet prekážok: 11/13 Rýchlosť: 350 m/min. 
 Počet koní na jazdca: 3  Ceny: 1200,-€  



        1200,-€ / /400,-€, 270,-€,220,-€, 170,-€, 140,-€/ 
 
7. Názov:   súťaž st. „S* – 2. kolo pre 6-ročné kone     

 Dátum: 27.9.2009 Čas: následne Čl. pravidiel: 273 .3.2. 4.2  
 Výška prekážok: 130 cm Počet prekážok: 11/14 Rýchlosť: 350 m/min. 
 Počet koní na jazdca: 3  Ceny: 1400,- €  
        1400,-€ / 460,-€, 300,-€, 270,-€, 220,-€,150,-€/ 
Poznámky: 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časovú úpravu programu. 
Usporiadateľ neakceptuje štarty mimo konkurencie. Súťaže č.1, 2,3,4,5,6,7  otvorené pre všetky kone 
slovenského teplokrvníka spĺňajúce podmienky účasti čl. II. platné pre rok– bez kvalifikácie !!! 

- kobyly zapísané v Plemennej knihe slovenského teplokrvníka 
Kobyly musia pred zaradením do PK absolvovať výkonnostné skúšky alebo zvod kobýl. V odôvodnených 
prípadoch sa zvod môže konať u majiteľa kobyly na základe žiadosti majiteľa. Otec a otec matky kobyly 
v priamej materskej línii musia byť najmenej do 4. generácie predkov príslušníkom vlastnej chovnej populácie 
plemena. Výsledné hodnotenie typu, exteriéru a posudzovaných úžitkových znakov kobyly musí dosiahnuť 
najmenej 7,1 bodu. Minimálna palicová výška na kohútiku musí byť 159 cm. 
Účasť kobýl  iných plemien 
S podmienkou splnenia kritérií platných pre slovenského teplokrvníka sa môžu bez osobitného súhlasu 
šampionátu zúčastniť kobyly týchto plemien: anglický plnokrvník, anglický polokrvník, angloarab, vybrané 
jedince arabského pôvodu, trakénsky kôň, všetky varianty nemeckého jazdeckého koňa, holandský, belgický 
a francúzsky kôň, Furioso, Nonius, český teplokrvník a klusák.  

- žrebce zapísané v Plemennej knihe slovenského teplokrvníka po absolvovaní výkonnostných skúšok, 
alebo zaradené do PK na základe vlastnej výkonnosti. 

Účasť plemenných žrebcov iných plemien 
Importované žrebce musia byť zapísané do PK slovenského teplokrvníka na základe absolvovania 
výkonnostných skúšok alebo na základe vlastnej výkonnosti a splniť podmienky stanovené v zákonných 
normách a v Štatúte plemennej knihy slovenského teplokrvníka. 

- ostatné žrebce a valachy, narodené na Slovensku a registrované v populácii slovenského teplokrvníka 
 
Registrácia kobýl a žrebcov v CE nenahrádza zápis kobýl a plemenných žrebcov do PK a neumožňuje 
kobylám a žrebcom účasť v Šampionáte !!! 

.Jazdci štartujú v korektnom jazdeckom úbore. 

Úhrada: náklady na preteky hradí vysielajúca organizácia. 

Usporiadatelia nepreberajú zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní, ani za vecné škody spôsobené 
účasťou na pretekoch. Všetci účastníci sú osobne zodpovední za škody, ktoré spôsobia sami, 
ich zamestnanci alebo ich kone tretej osobe. 

Protesty treba predložiť písomne hlavnému rozhodcovi s vkladom 7,- €. 
 
Rozpis schválený SJF dňa: 11.8. 2009                                                          Anna Virágová 


