
ZÁPRAHOVÉ PRETEKY CAN 2* H1, H2 

„CENA NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY“ 

 

Kód pretekov: 17826ZA 
Termín:    26.-27. 08. 2017 
Kategória:   CAN 2* H1, H2 
Organizátor:  Národný žrebčín Topoľčianky, Parková 13, 951 93 
Miesto konania:  Národný žrebčín a dostihová dráha v Topoľčiankach 
 
Riaditeľ pretekov:  Ing. Samuel Sokol 
Kancelária pretekov:  Mgr. Martina Nittnaus, 0907 771 089 
 
Hlavný rozhodca/technický delegát: Heřman Hrdlička (CZE) 
Rozhodcovský zbor:   Ing. Juraj Kovalčík (SVK) 
      Ila Hrdličková (CZE) 
Staviteľ tratí:    Pavol Gašpar (SVK) 
Stevard:     Kamil Šulko (SVK) 
 
Spracovanie výsledkov:   Jaroslav Kosař 
Lekárska služba:      Security Service 
Veterinárna služba:    MVDr. Dušan Solár 
Kováčska služba:     Miroslav Mihálik 
 
Uzávierka prihlášok: 18. 08. 2017 piatok  
Prihlášky zasielať na sport@nztopolcianky.sk 
 
Prezentácia: 25. 08. 2017, 9:00 – 17:00, kancelária pretekov 
 
Poplatky:   
50,- euro na koňa – poplatok zahŕňa štartovné, ustajnenie na celé podujatie 
vrátane sena, slamy 
 
Ustajnenie: 
Otvorené od piatku 25. 08. 2017 od 9:00 
Pred vyložením koní sú účastníci povinní odovzdať ich pasy s platným 
veterinárnym osvedčením a zapísaným potvrdením o negatívnom výsledku 

mailto:sport@nztopolcianky.sk


serologického testu na infekčnú anémiu koní (IAE) nie starším ako pol roka 
v kancelárii pretekov. Každý kôň musí mať v pase platnú vakcináciu proti konskej 
chrípke podľa vakcinačnej schémy. 
 

Veterinárna prehliadka: sobota 26. 08. 2017 8:00 hod 

 
DREZÚRA 
Deň, dátum: sobota 26. 08. 2017 
Začiatok:  10:00 hod.  
Kolbisko (povrch/rozmer): tráva/100x40 m 
Opracovisko: (povrch/rozmer): tráva/150x60 m 
H1 – drezúrna úloha FEI č. 9 (3*C HP1) 
H2 – drezúrna úloha FEI č. 11 (3* B HP2) 
 
PARKÚR 
Deň, dátum: sobota 26. 08. 2017 
Začiatok: po drezúre v popoludňajších hodinách 
Kolbisko (povrch/rozmer): tráva/120x70 m 
Opracovisko: (povrch/rozmer): tráva/150x60 m 
 
MARATÓN 
Deň, dátum: nedeľa 27. 08. 2017 
Začiatok: 14:00 hod. 
Prehliadka maratónu: 26. 08. 2017 (sobota) – hodinu po ukončení parkúru 
 

 Vzdialenosť Chod Priemerná rýchlosť 
Úsek A 5000m Ľubovoľný 15 km/h 

 
Transfer 500 m Ľubovoľný  

 

Úsek B 5000m Ľubovoľný 14 km/h 
5 prekážok (vrátane vody) 
 

Ceny do súťaží: kokardy a poháre 
 

Dekorácie:  

Vyhodnotenie všetkých súťaží s odovzdávaním cien sa uskutoční v nedeľu 
27.  08. 2017 po skončení maratónu. 



  

Veterinárne podmienky: 

Pred vyložením koní sú účastníci povinní odovzdať ich pasy s platným 
veterinárnym osvedčením a zapísaným potvrdením o negatívnom výsledku 
serologického testu na infekčnú anémiu koní (IAE) nie starším ako pol roka 
v kancelárii pretekov. Každý kôň musí mať v pase platnú vakcináciu proti 
konskej chrípke podľa vakcinačnej schémy. 
 
Technické podmienky: 

Preteky sa riadia platnými záprahovými pravidlami SJF vrátane platných 
úprav a národných doplnkov. Vek koňa – 4 roky, SJF licencia jazdca aj 
koňa pre rok 2017. 

Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy osôb, koní, ani za vecné 
škody spôsobené účasťou na pretekoch. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny časového plánu 
a harmonogramu športového podujatia. 

 
 
Rozpis schválený dňa: 26. 07. 2017 
 
 
 
 
                                                                      ........................................................ 

Ing. Ladislav Hána v. r. 
predseda Záprahovej komisie SJF 


