
 
ROZPIS 

Finále Kritéria mladých koní 2011 
 
 
 
1.  Základné údaje     11A01MS  
 

1.1   Usporiadate ľ: Národný žreb čín Topo ľčianky  
     
1.2   Dátum konania: 1.10.  - 2.10.2011 
1.3   Miesto:   NŽ Topo ľčianky, Parková 13 
1.4   Kolbisko:   Pieskové, 50x40m 
     Opracovisko:  Pieskové, 20x40m 
 
Riadite ľ:   Ing.M.Horný, PhD.  
Tajomník:   Ing.M.Sokol 
 
Hlavný rozhodca:  A.Virágová 
Rozhodcovia:   Ing.J.Koval čík, P.Mikulášik, K.Šulko  
Štýloví komisári:  Ur čí Skoková komisia SJF 
  
Technický delegát:  Ing.F.Grácz 
Autor parkúrov:   P.Gašpar 
 
Lekárska služba:  MUDr.M.Ostatníková 
Veter. služba:  MVDr.D.Solár 
Podková č:   M.Mihálik 
 
Uzávierka prihlášok: 26.9.2011 
Prezentácia:   1.10.2011 od 9.00 do 10.00 v zasada čke NŽ 
 
Prihlášky posiela ť  ZCHKS 
na adresu:   Moravecká 32 
      95193 Topo ľčianky 
      Fax:  037/6301 559, tel. 037/6300 675 
      E-mail: zchks@horses.sk 
 
Ubytovanie:  Individuálne 
 
Ustajnenie:  20 EUR (box/preteky) 
Účasť: Kvalifikované kone (Všetky kone, ktoré 

ukon čili aspo ň 1 sú ťaž KMK danej kate-
górie v roku 2011) 

 
   Max.  počet koní na    
   jazdca:   3 v každej kategórii 
 

Preteky prebiehajú sú časne a v súlade so Šampionátom mladých 
koní všetkých plemien (ŠMKVP, 11A01ZS). Prvé kolá ( súťaže ŠMKVP 
2,3,4) sa konajú v sobotu 1.10.2011, druhé kolá (sú ťaže ŠMKVP 
5,6,7) v nede ľu 2.10.2011. Ako predkolá slúžia sú ťaže č. 1a a 1b 
ŠMKVP. Štartovné u koní v ŠMKVP aj Finále KMK sa pl atí len raz. 



 
2. Technické údaje 
 
 
   2.1 Predpis:  PJŠ 
 
   2.2 Súťaže  
 
 

8.  Finále KMK 2011 - 4 ro čné kone 
 

Dvojkolová sú ťaž na štýl ko ňa pozostávajúca z parkúrov 
100 a 110 cm. Štýl sa hodnotí pod ľa PJŠ. Čl. 262.6). 
Poradie je ur čené sú čtom bodových ohodnotení z oboch 
kôl. V prípade rovnosti tohto sú čtu, o poradí rozhodne 
čas druhého kola. Sú ťaže sú totožné so sú ťažami č.2 a 5 
ŠMKVP. 
 
Štartovné: 17 EUR   

  
9.  Finále KMK 2011 - 5 ro čné kone 

 
Dvojkolová sú ťaž na štýl ko ňa pozostávajúca z parkúrov  
110 a 120 cm a následného rozoskakovania piatich 
najlepších dvojíc o ví ťaza, na nezvýšených prekážkach 
podľa stupnice A. Štýl sa hodnotí pod ľa PJŠ. Čl. 
262.6).  Poradie je ur čené sú čtom bodových ohodnotení z 
oboch kôl. V prípade rovnosti tohto sú čtu, o poradí a 
postupe do rozoskakovania rozhodne čas druhého kola. 
Súťaže sú totožné so sú ťažami č.3 a 6 ŠMKVP. 
   
Štartovné: 22 EUR  
 

10.  Finále KMK 2011 - 6 ro čné kone 
 

Dvojkolová sú ťaž pozostávajúca z parkúrov 120 a 130 cm 
podľa stupnice A. Poradie je ur čené sú čtom trestných 
bodov z oboch kôl. V prípade rovnosti tohto sú čtu na 
prvom mieste sa uskuto ční rozoskakovanie na nezvýšených 
prekážkach. O poradí na ďaľších miestach rozhodne čas 
druhého kola. Sú ťaže sú totožné so sú ťažami č.4 a 7 
ŠMKVP.  
 
Štartovné: 25 EUR 
 

Finan čné dotácie budú vyplatené subjektom formou dotácie po 
ich priznaní MP SR. 

 
 
 
 
   Rozpis schválený 12.9.2011      Ing.Rastilav Noskov i č, v.r. 


