
ZÁPRAHOVÉ PRETEKY – ŽIHÁREC 

 

Kód pretekov: 15614ZA 

 

Dátum konania: 14.06.2015 Miesto: Žihárec 

Kontaktná adresa: ŠKMK Čierna Voda Telefón: 0905 605 594  
925 06 Čierna Voda 434 E-mail: kolozsi@realmail.sk 

 

Riaditeľ: Ladislav Gasparovics 

Tajomník: Ján Kolozsi 

 

Hl. rozhodca: Lászlo Nagy (HU) Lekárska služba: NsP Šaľa 

Tech. delegát: Lászlo Nagy (HU) Vet. služba: MVDr. Katarína Kontárová  
Staviteľ trate: Lászlo Nagy (HU) Podkováč: Ladislav Kontár 

 

Účasť: otvorená Uzávierka prihlášok: 13.06. 2015 

Ubytovanie: nie Ustajnenie: nie 

 

Kolbisko (povrch/rozmer): tráva, 100x60m 

Opracovisko (povrch/rozmer): tráva, 100x60m 

 

Časový rozvrh súťaže: 7:30 – 9:00 príchod záprahov 

 9:00 – 9:30 raňajky 

 9:30 – 10:30 registrácia, technická porada, prehliadka trate 

 10:30 – 11:00 veterinárna kontrola, príprava záprahov 

 11:00 začiatok pretekov 

 17:00 vyhodnotenie pretekov, dekorácia 

 

Technické podmienky:  
Záprahové preteky pozostávajú z dvoch kôl vozatajského parkúru: 17 - 20 prekážok, rýchlosť 
230 m/min., šírka bránok 170 cm.  
Rázvor koča 148 – 150 cm, vhodné oblečenie jazdca – sako, kravata, klobúk, rukavice, 
prikrývka.  
O umiestnení rozhodne súčet trestných bodov z oboch kôl, v prípade rovnosti trestných 
bodov sa koná jedna rozjazda. Štartovné poradie bude losované.  
Preteky sú kategórie C pre jednozáprahy a dvojzáprahy, pre hobby pony 
záprahy. Potrebné platné licencie koní a jazdcov. 
 

Veterinárne podmienky:  
Majiteľ – chovateľ koňa musí pred vyložením koní predložiť pasy koní s platnými očkovaniami 
a v ktorom je v zmysle Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia (VOP) 
potvrdené úradným veterinárnym lekárom potvrdené jeho plnenie týkajúce sa infekčnej 
anémie koní, infekčnej metritídy koní, žrebčej nákazy a sopľavky. 
 

Štartovné: 10 Eur (raňajky + obed, používanie trate)  
Ceny: 1.-3. umiestnenie - pohár + stuha 

4. - 6. umiestnenie - stuha 



 

Poznámky:  
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časovú úpravu programu.  
Usporiadateľ nepreberá 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. 
 

 

Rozpis schválený SJF – JO Trnava dňa: 14.05.2015 

 

Agneša Gasparovicsová v.r. 
 


