
  

Rozpis SSppoollooččnnéé  mmaajjssttrroovvssttvváá  ffuurrmmaannoovv  SSRR  aa  ČČRR  
Dátum konania:   9. októbra 2021 

Miesto:  Cedos, s. r. o., Trenčín - Nozdrkovce  

Kontaktná adresa pre zasielanie prihlášok:    ZCHKS; Moravecká 32; 951 93 Topoľčianky; zchks@horses.sk  

Telefón, fax:  0905832412; 0376301559 

Riaditeľ pretekov:     Ing. Miroslav Maxon        

Hlavný rozhodca:  Ing. Vladimír Šmelko 

Technický delegát: Ing. František Grácz  

Rozhodcovia: Ľubomír Kamas + rozhodca z ČR 

Autor tratí: Jozef Halás, Štefan Balvan 

Lekárska služba:   Zabezpečí usporiadateľ 

Veterinárna služba:  Zabezpečí usporiadateľ 

Podkováč:  Zabezpečí usporiadateľ 

Účasť:  Po šesť furmanov zo SR a z ČR  

Uzávierka prihlášok:   3. 10. 2021 

Ubytovanie:  Na základe záväznej objednávky 

Ustajnenie:   Boxové ustajnenie 

Kolbisko (povrch/rozmer):      Tráva, 100 x 80 m 

Veterinárne podmienky:   

- platné očkovanie proti chrípke podľa platnej schémy, zaznačené 
v pase koňa,   

- platné vyšetrenie IAE nie staršie ako 6 mesiacov,  
- opatrenie proti herpes-vírusovej infekcii (EHV): 
 

Súťaže 
1. Názov:   Furmanský slalom v pároch  –  „Cena fy. Cedos, s. r. o., Trenčín“ 

Dátum a hodina:                  9. 10. 2021 o 9.30 hod.                                 

Počet prekážok:                         12 

Pravidlá:   Pravidlá furmanov 2021 

Dekorácia:  1. - 5. miesto – stužky 

Ceny:  Finančné ceny (1. - 3. miesto: 100,- €; 70,- €; 50,- €)   

    

2. Názov:  Práca s drevom - začelenie dreva  –  „Cena ASCHK ČR“    

Dátum a hodina:                                           9. 10. 2021, následne 

Pravidlá: Pravidlá furmanov 2021 

Dekorácia: 1. - 5. miesto – stužky 

Ceny: Finančné ceny (1. - 3. miesto: 100,- €; 70,- €; 50,- €)   

   

3. Názov:  Ťažký ťah - silák (páry)  –  „Cena ZCHKS“ 

Dátum a hodina: 9. 10. 2021, následne 

Bremeno:         Sane 

Pravidlá:  Pravidlá furmanov 2021 

Dekorácia: 1. - 5. miesto – stužky 

Ceny:  Finančné ceny (1.- 3. miesto: 100,- €; 70,- €; 50,- €)   

Celkový víťaz: 1. – 5. miesto (250,- €, 180,- €, 150,- €, 100,- €, 50,- €)  –  MPRV SR.    
Celkovým víťazom majstrovstiev sa stáva furman s najnižším počtom bodov, ktoré získal v jednotlivých súťažiach (za I. 

miesto – 1 bod, II. miesto – 2 body, III. miesto – 3 body ...). Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v súťaži č. 3 

- Ťažký ťah v páre. 

Vylúčenie účastníka z niektorej súťaže znamená jeho vylúčenie zo súťaže o celkového víťaza majstrovstiev. 
 

Poznámky: 
Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb, divákov 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.  

Protesty treba predložiť písomne hlavnému rozhodcovi s vkladom 34,- € najneskôr 10 min. po skončení súťaže, 

ktorej sa protest týka. 
 

Rozpis schválený organizačným výborom dňa: 1. 6. 2021 

mailto:zchks@horses.sk

