
 
ROZPIS 

 
Finále Kritéria mladých koní 2012 

 
 
 
1.  Základné údaje     12A06MS  
 

1.1   Usporiadate ľ: SJF a ZCHKS  
     
1.2   Dátum konania: 6.10.  - 7.10.2012 
1.3   Miesto:   NŽ Topo ľčianky, Parková 13 
1.4   Kolbisko:   Pieskové, 80x60m 
     Opracovisko:  Pieskové, 60x40m 
 
Riadite ľ:   Ing.Michal Horný, PhD  
Tajomník:   Ing.Samuel Sokol 
 
Hlavný rozhodca:  Anna Virágová 
Rozhodcovia:   Patrik Mikulášik, Ing.Juraj Koval čík 
      Kamil Šulko 
Technický delegát:  Ing.Juraj Koval čík 
Autor parkúrov:   Pavol Gašpar 
 
Lekárska služba:  MUDr.M.Ostatníková 
Veter. služba:  MVDr.Dušan Solár 
Podková č:   M.Mihálik    
 
Uzávierka prihlášok: 1.10.2012 
Prezentácia:   6.10.2012 od 8.00 do 9.30 
 
Prihlášky posiela ť  ZCHKS 
na adresu:   Moravecká 32 
      95193 Topo ľčianky 
      E-mail: zchks@horses.sk 
 
Ubytovanie:  Individuálne 
 
Ustajnenie:  Na písomnú objednávku do 1.10.2012, Box 

30 EUR na de ň. 
Elektrická prípojka:  20 EUR na preteky  
Účasť:  15 najlepších kvalifikovaných koní (regi-

strovaných v CECHK) slovenských majite ľov 
v každej kategórii KMK. 

 
   Max.  počet koní na    
   jazdca:   3 v každej kategórii 
 
 
 
 
 



 
 
2. Technické údaje 
 
 
   2.1 Predpis:  PJŠ 
 
   2.2 Súťaže  
 
 

1.  Finále KMK 2012 - 4 ro čné kone 
 

Dvojkolová sú ťaž pozostávajúca z parkúrov Z a ZL pod ľa 
stupnice A. Poradie je ur čené sú čtom trestných bodov z 
oboch kôl. V prípade rovnosti tohto sú čtu, o poradí 
rozhodne výsledok (body a čas) druhého kola. 
 
Štartovné: 17 EUR  
Finan čné ceny: Dotácia MP pre 3 najlepšie kone 

  
2.  Finále KMK 2012 - 5 ro čné kone 

 
Dvojkolová sú ťaž pozostávajúca z parkúrov ZL a L pod ľa 
stupnice A. Poradie je ur čené sú čtom trestných bodov z 
oboch kôl. V prípade rovnosti tohto sú čtu na prvom 
mieste sa koná jedno rozoskakovanie na nezvýšených 
prekážkach. Na ostatných miestach rozhoduje výsledo k 
(body a čas) druhého kola.   
 
Štartovné: 22 EUR 
Finan čné ceny: Dotácia MP pre 3 najlepšie kone 
 

3.  Finále KMK 2012 - 6 ro čné kone 
 

Dvojkolová sú ťaž pozostávajúca z parkúrov L a S* pod ľa 
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. Na ostatných miestach rozhoduje výsledo k 
(body a čas) druhého kola. 
   
Štartovné: 25 EUR 
 
Finan čné ceny: Dotácia MP pre 3 najlepšie kone 
 
 

Finan čné ceny budú vyplatené subjektom formou dotácie po 
ich ovo ľnení Ministerstvom pôdohospodárstva. 

 
 
 
 
 



 
 

   3.   Predbežný časový harmonogram 
 

Bude v súlade s časovým rozvrhom Šampionátu mladých koní 
všetkých plemien. Sú ťaže sú totožné so sú ťažami Šammpionátu 
ST. 
      

 
  
       Sobota 6.10.2012       1. kolo 4 ro čných koní 
 1. kolo 5 ro čných koní 
 1. kolo 6 ro čných koní 
 
       Nedeľa 7.10.2012       2. kolo 4 ro čných koní  

 2. kolo 5 ro čných koní  

 2. kolo 6 ro čných koní  

 
Finále sa koná bez tréningových kôl. Jazdci sa majú  možnos ť 
prihlási ť do rámcových sú ťaží pred konaním 1. kola finále. 
 
 
 
 
   Rozpis schválený 15.9.2012              Zdeno Kuchá r, v.r. 


