
 

                                                                                                                 

 
Záprahové preteky CAN 2019 Žihárec 

   
Rozpis 

 

 
I. Základné údaje 

 
Kód pretekov:  190616ZA 
Usporiadateľ:   SKMK Čierna Voda 
Miesto:    Kolozsi Ranch Žihárec 
Dátum konania:   16. jún 2019 
Funkcionári    
Riaditeľ pretekov:  Ján Kolozsi 
Tajomník pretekov:  Márk Kolozsi 
Hlavný rozhodca:  Katona Balázs (HU) /b470/ 
Zbor rozhodcov:  Nagy Imre (HU) /b503/ 
     Dr. Szentirmai István (HU) /b194/ 
Technický delegát:  Nagy Imre (HU) /b503/p182/ 
Staviteľ trate:   Katona Balázs (HU) /p116/  
Komisár na opracovisku: Dr. Szentirmai István (HU) /b194/ 
 
Dozor 
Lekárska služba:  Nemocnica Galanta 
Veterinárna služba:  MVDr. Katarína Kontárová 
Podkováčska služba:  Vajda Ján 
 
 
II. Technické údaje 
 
Veterinárne predpisy: Majiteľ-chovateľ koňa musí mať zdravotný preukaz koňa alebo identifikačný     

doklad koňa, v ktorom v zmysle plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia /VOP/ je úradným 
veterinárnym lekárom potvrdené jeho plnenie týkajúce sa infekčnej anémie koní, infekčnej metritídy koní, 
žrebčej nákazy a sopľavky. 
Podmienky účasti:   
    pre otvorené súťaže 
    - platná národná licencia jazdca a koňa pre rok 2019 
     
Kolbisko:   100 x 50  
Opracovisko:   trávnaté 100 x 50 m 
 
Pravidlá 
Preteky sa riadia platnými pravidlami jazdeckého športu, Všeobecnými pravidlami SJF, 
Veterinárnymi pravidlami, Pravidlami záprahových súťaží a týmto rozpisom. 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                 
 
 
III. Prihlášky 
 

Zasielanie prihlášok:  písomne e-mailom alebo telefonicky: kolozsi@realmail.sk  
0905605594 

Uzávierka prihlášok: 15.06.2019 
 
Informácie:   Márk Kolozsi  +421 905 988 713 
 
 
 
IV. Prekážkové preteky 
 
1. Súťaž jednozáprahov CAN H1 (hodnotenie podľa čl. 976 Zápr. pravidiel) 

20 prekážok z kuželov 
Šírka bránok 160 cm  
Rázvor koča jednozáprah 138 cm 
 

2. Súťaž dvojzáprahov CAN H2 (hodnotenie podľa čl. 976 Zápr. pravidiel) 
20 prekážok z kuželov 
Šírka bránok 170 cm 
Rázvor koča dvojzáprah 148 cm 

     
Dĺžka trate všetkých súťaží od 500 do 800 metrov. Rýchlosť 250 m /min.  
 
V. Ceny a peňažné plnenia 
 

Ceny:   - 1.-3. umiestnenie pohár+stuha 
    - 4.-6. umiestnenie stuha 
    - Pre každý jeden záprah-pamätná minca a víno 

  
 

Štartovné:   10 € (raňajky+obed, používanie trate) 
       
      Vhodné oblečenie:       sako, kravata, klobúk, rukavice, prikrývka 
 
 
 
VI. Časový harmonogram 
 
Nedeľa 16.06.2019 
 
 09:00 – 10:00 prezentácia účastníkov súťaží  
 následne meranie kočiarov 
 11:00  súťaž 1.kolo 
            13:00  obed 
 14:00  súťaž 2.kolo 
 17:30  slávnostný nástup a vyhodnotenie súťaží  
 
 
 
 



 

                                                                                                                 
 
 
VIII. Všeobecné informácie 
 
Ubytovanie:  je možné si rezervovať za úhradu telefonicky alebo e-mailom  
 
Stravovanie:  zaistené za úhradu počas celú dobu konania pretekov 
 
Ustajnenie:  bude zaistené na základe objednávky  
 
Parkovanie:  spevnené plochy v areáli Kolozsi ranch 
 
Pohyb psov: Voľný pohyb psov po areáli, v ktorom sa konajú preteky je zakázaný. Psy je 

dovolené vodiť výhradne na vôdzke. Majiteľ psa sa pri prezentácii preukáže 
preukazom platným očkovaním proti besnote a infekčným chorobám. 

 
 

Poskytované služby: veterinárna a podkováčska služba proti úhrade za prevedené výkony 
 
 
 

Zodpovednosť a záruky: Usporiadateľ nepreberá v žiadnom prípade zodpovednosť za nehody,  
   choroby alebo úrazy, ktoré by postihli účastníkov alebo ich kone. Prípadné  
   straty alebo škody usporiadateľ nehradí. Za deti nesie zodpovednosť ich 
   zákonný zástupca.  
   Za spôsobilosť koní a jazdcov zúčastniť sa príslušnej súťaže nesie  
   zodpovednosť vysielajúca zložka/prihlasovateľ. Všetky náklady spojené  
   s účasťou na pretekoch hradí vysielajúca zložka. 
   Stávky nie sú povolené. 
 
 
 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu. 
 
 
 
 
 
 
                              Ján Kolozsi  
                                     SKMK Čierna Voda 
 
Schválil: Marek Rura, Predseda ZK SJF 
Dátum: 16.4.2019 

 


