
Rozpis záprahových pretekov 
„O CENU PRIMÁTORA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE“ 

1. ročník 
          CAN: 

 
 
Kód pretekov:  180715ZA 
Usporiadateľ:  JK Trenčín - Nozdrkovce 
 
Dátum konania:  15.07.2018                Miesto: Trenčianske Teplice, Kúpeľný park 
Kontaktná adresa: JK Trenčín - Nozdrkovce  telefón: 0905 580 697 

Hlavná 1                  e-mail: jknozdrkovce@gmail.com 
                911 01 Trenčín    
 
Riaditeľ pretekov: Ing. Miroslav Maxon  Hl. rozhodca:  Anna Virágová (SJF 00603) 
Tajomník:  Adela Maxonová   členovia:           
Lek. služba:  zabezpečí usporiadateľ   Martina Kredatusová (SJF 06179) 
Vet. služba:  zabezpečí usporiadateľ 
Podkováč:  zabezpečí usporiadateľ  Staviteľ parkúrov: Pavol Gašpar (SJF 00003 ) 
Účasť:   otvorená   Uzávierka prihlášok:   06. 07. 2018 
Ubytovanie:  áno, v Trenčíne   Ustajnenie: áno, v Trenčíne (0905580697) 
Kolbisko:  tráva/ 100 x 60 m  Opracovisko: tráva/ 60 x 40 m 
Porada účastníkov: 15. 07. 2017 od 12:00 do 12:30 hod, na veži rozhodcov  
  
Prihlášky posielajte na jknozdrkovce@gmail.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 
 
Súťaže:  

1. Názov: „CENA PRIMÁTORA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE I“   
CAN H1 – Kombinovaný maratón (súťaž na čas) 

 
Dátum:  15.07. 2018 Hod: 13,00   čl. prav.: 969.2, 971.2.1 
Prekážková jazda:  cca 600 - 800 m    
šírka prekážok:   160 cm  
počet prekážok:   12 + jedna - dve maratónske prekážky 
štartovné: 10,-€  ceny: 150,-€ (50,35/25/23/17) 
Súťaž je dvojkolová. Časy z obidvoch kôl sa zrátavajú a na základe súčtu sa určí poradie jazdcov. 
 

2. Názov: „CENA PRIMÁTORA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE II“  
CAN H2- Kombinovaný maratón (súťaž na čas) 

 
Dátum:  15. 07. 2018 Hod: 13,00   čl. prav. 969.2, 971.2.1 
Prekážková jazda:  cca 600 - 800 m    
šírka prekážok:   180 cm  
počet prekážok:   16 + jedna maratónska prekážka 
štartovné: 10,-€  ceny: 150,-€ (50,35/25/23/17)   

 
Súťaž je dvojkolová. Časy z obidvoch kôl sa zrátavajú a na základe súčtu sa určí poradie jazdcov. 

 
 
3. Názov:  „Cena JK Trenčín – Nozdrkovce“ 

otvorená pre jazdcov kategórie HOBBY (H1 a H2) nelicentovaní jazdci a kone (vek 
koňa min 4 roky) 

Nelicentovaní jazdci a kone sa môžu prihlásiť do súťaží č.1,2. a  Budú samostatne vyhodnotení v rámci 
súťaže č.3. Podmienkou účasti je že štartujúci musí mať zdravotný preukaz koňa alebo identifikačný 
doklad koňa, v ktorom v zmysle plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia /VOP/ je 



úradným veterinárom potvrdené jeho plnenie týkajúce sa infekčnej anémie koní, infekčnej metritídy 
koní, žrebčej nákazy a sopľavky 
štartovné: 0,-€  ceny: vecné+stužky 

 
 

Časový harmonogram: 
 

- 12.00 – 13.00 hod porada účastníkov (potvrdenie možné aj telefonicky na č. 0905 580697) 

- 14:00 hod  štart súťaže č.1, č.2 a č.3  

- 16:00 hod  slávnostný nástup + dekorácia súťaže č. 1 a 2 
Poznámky: 

 

1. Prihlášky po termíne, dohlasovanie na prezentácii – v zmysle platných smerníc SJF. 
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časovú úpravu programu 
3. Náklady na preteky hradí vysielajúca organizácia 
4. Pri prezentácii sa musí predložiť platné veterinárne osvedčenie platné na rok 2018. Všetky kone 

prihlásené na preteky musia byť serologicky testované (Cogginsov test) na infekčnú anémiu koní 
(EIA).Tento test nesmie byť starší ako 6 mesiacov a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť 
zapísané v pase koňa a predložené pri prezentácii skôr ako bude kôň vyložený v areáli pretekov. 

5. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb,a koní, ani za vecné škody 
spôsobené účasťou na pretekoch, ani za škody spôsobené tretím osobám 

6. Štartovať je možné len v kočiary podľa čl. 936 pravidiel SJF. – kočiar maratónského typu ( 
pneumatiky povolené ) 

 
 
 
    
 

Schválil:     

V Bratislave dňa 25.6.2018 
 
Schválil:    Marek Rura 
              Predseda ZK SJF 

 

 
 
 


