
   

Rozpis 

 

Finále Pohára ZCHKS 2022 

Dátum konania:  Nový termín 22. októbra 2022 

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

Kontaktná adresa pre potvrdenie účasti:     ZCHKS, Moraveská 32,951 93 Topoľčianky 
zchks@horses.sk  

Telefón/fax:   0905832412 

Riaditeľ pretekov/ kontakt:      Ing. Miroslav Maxon  

Hl. rozhodca :   Vladimír Šmelko, 

Tech. delegát, rozhodca :   Ľubomír Kamas,  

Autor tratí:  Jozef Halás 

Lek. služba:    Zabezpečí usporiadateľ 

Vet. služba:    Zabezpečí usporiadateľ 

Podkováč:   Zabezpečí usporiadateľ 

Účasť:  otvorená pre chladnokrvné kone a ich krížencov  

Uzávierka prihlášok: 7.10.2019 
   

Po splnení klasifikačných podmienok dvanásť 
najlepších furmanov po dlhodobej časti 
s minimálnou účasťou v dvoch kolách .  
V prípade nižšieho počtu kvalifikovaných furmanov 
ZCHKS určí dodatočný kľúč pre nomináciu  . 

Ubytovanie:   na základe objednávky 

Ustajnenie:    na základe objednávky 

Kolbisko (povrch/rozmer):  Tráva, 80x48 m 

Veterinárne podmienky:   platné očkovanie proti chrípke, podľa platnej schémy 
zaznačené v pase koňa,  platné vyšetrenie IAE nie 
staršie ako 6 mesiacov 

Slávnostné otvorenie: 10,00 
Súťaže 

1. Názov:   Furmanský slalom v pároch 

Dátum a hodina:                  22. októbra 2022, 10.15 hod.                                 

Počet prekážok:                         10 -12 

Pravidlá:   Pravidlá furmanov 2022 

Dekorácia:  1-3 stužky  

Ceny:  Finančné  1-3 ( 100 €,70 €,50 €, ) 

    

 2. Názov:  práca s drevom    - začelenie dreva                                                 

Dátum a hodina                                            22. októbra 2022, následne 

Pravidlá Pravidlá furmanov 2022 

Dekorácia  1-3 stužky  

Ceny Finančné 1-3 ( 100 €,70 €,50 €, ) 

   

3. Názov :  Ťažký ťah – silák / páry/  

Dátum a hod.  22. októbra 2022, následne 

Bremeno:         základná váha 1700 kg    

Pravidlá:  Pravidlá furmanov 2022 

Dekorácia  1-3 stužky  

Ceny:  Finančné 1-3 ( 100 €,70 €,50 €, ) 

 

Celkový víťaz:  
Cena pre celkových víťazov:1-5-  finančná:  ( 200 €, 150 €, 100 €, 70 €, 50 € ) + vecné pre prvých troch 
súťažiacich.  
Celkovým víťazom sa stáva furman s najnižším počtom bodov, ktoré získal v jednotlivých súťažiach (I. miesto – 1 bod, 
II. miesto 2- body, III. miesto 3 body...) Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v súťaži č. 2 - práca s 
drevom. Vylúčenie účastníka z niektorej súťaže znamená vylúčenie zo súťaže o celkového víťaza. Dekorácia 1-5 
stužky, poháre. Upozornenie: Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb, divákov a koní 
počas pretekov.  
Rozpis schválený dňa :16.09.2022 
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