
 
  

Mikulášske halové preteky v pony, jedno-, dvoj- a 

štvorzáprahoch CAN1*-P1, P2, P4, H1, H2, H4  

Kód pretekov: 20191214ZA 

Usporiadateľ: Občianske združenie JAZDECKÝ KLUB CZAJLIK RANCH 

Dátum konania: 14. 12. 2019                                   Miesto: Dunajský Klátov 

Kontaktná adresa: JK Czajlik ranch                         Telefón: 00421 31 55911 88 

                                 930 21 Dunajksý Klátov 33 

E-mail: info@czajlikranch.sk 

Riaditeľ: Eugen Czajlik, tel.: 0905 534 371 

Tajomník: Katarína Czajliková, tel.. 0918 629 068 

 

Hl. rozhodca a technický delegát: Nagy László ( N480 ) 

Rozhodcovský zbor: Nagy Imre (čl. B503) 

Staviteľ trate: Császár Antal ( čl. P171 ) 

Asistent staviteľa: Jámbor Vilmos  ( čl. 41506 )  

 

Sekretariát pretekov: Zsuzsanna Czajlik, tel.: 0903 834 000 

Prihlášky: czajlikranch@gmail.com  

Lek. služba: MUDr. Veselovský  

Vet. Služba: MVDr. Jozef Vass  

Podkúvač: László Papp  

Uzávierka prihlášok a ustajnenia: 10.12.2019  

Ubytovanie : Penzion Czajlik ranch, tel.: 00421 31 55911 88  

Kolbisko: piesok s geotex. 80x30m  

Opracovisko: piesok/50x30m /, tráva/100x50m/  

Prezentácia v deň konania pretekov 14. 12. 2019 od 8:00 do 9:00, 

telefonicky deň pred pretekmi do 21:00 hod. na č. 00421 903 834 000 

Technická porada v kancelárii pretekov dňa 13. 12. 2019 o 19:00 hod.  

Zápisné: 35€ 

Ceny: Stužky.  



 

Časový rozvrh: 8:00 hod. príchod záprahov  

10:00 hod. prvé kolo záprahových pretekov-kombinovaná 

prekážková súťaž 

12:00 hod. obed  

13:00 hod. druhé kolo záprahových pretekov-

kombinovaná prekážková súťaž  

Dekorácia: po skončení súťaží všetkých kategórií. 

Kočiare: kočiar maratónového typu min. šírky 125 cm, pneumatiky sú povolené. 

Súťažiaci majú povolené prepriahanie kočov, túto skutočnosť sú povinní nahlásiť 

najneskôr na technickej porade.  

Technické podmienky: 

Preteky sa riadia platnými všeobecnými pravidlami SJF a pravidlami SJF pre 

záprahové súťaží v znení platnom od 01. 02. 2019, najmä podľa čl. 997.5. 

Trať bude obsahovať 13 prekážok, rýchlosť 220 m/min, šírka bránok 180 cm, z toho 

jedna maratónska prekážka. 

Súťaže sú dvojkolové, na čas. 

- Zhodenie loptičky alebo poškodenie  prekážky znamená penalizáciu +5 sekúnd. 

- Ak bude zhodená časť prekážky, ktorou ešte záprah neprešiel, zazvoní sa, zastaví 

čas a prekážka bude opravená, penalizácia +5 sekúnd za opravu prekážky a 5 tr. 

sekundami za zhodenie. 

- Štartovné poradie v prvom kole bude losované, v druhom od najhoršieho 

k najlepšiemu výsledku prvého kola.  

- O celkovom umiestnení rozhodne súčet časov z oboch kôl, v prípade rovnosti času 

rozhodne čas v druhom kole. 

Potrebné pasy koní s platnými očkovaniami, platné licencie jazdcov a koní. 

 

Veterinárne predpisy 

Pred vyložením koní je nutné odovzdať na sekretariáte pretekov alebo 
službukonajúcemu veterinárnemu lekárovi príslušné veterinárne doklady (preukazy 
koní), ktoré musia obsahovať doklady platné pre presun koní podľa aktuálne platných 
veterinárnych smerníc.  
Účastníci pretekov sú povinní sa riadiť pokynmi určeného pracovníka usporiadateľa 

a to vrátane vyloženia koní do príchodu veterinárneho lekára. 

Kontrolu preukazov a zdravotného stavu koní vykoná službukonajúci veterinárny lekár 

ihneď po príjazde. 

Vyšetrenie krvi na infekčnú anémiu koní nesmie byť staršie ako 6 mesiacov. 

Ustajnenie: pevný box 20 €/kôň/deň (slama) 

 

Poznámka: 

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 schválil: Ing. Ladislav Hána v. r. 

V Bratislave 26. 11. 2019 


