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Furmanské súťaže

FINÁLE
POHÁRA ZCHKS
13. októbra 2018

Jazdecký areál Cedos, s.r.o., Trenčín - Nozdrkovce
Súťaže: Furmanský slalom v pároch - Práca s drevom - Ťažký ťah – silák /páry/
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Členovia ZCHKS zdarma.
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svetkoni@horses.sk
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FURMANSKÉ SÚŤAŽE 22
MSR V ORBE
24
DVOJZÁPRAHMI
FURMANSKÉ SÚŤAŽE AFUS 25

Foto na obálke:
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.

Igor Šulek na koni Wavo Aramis Ranč Palomino Bohunice (majiteľ
koňa Ing. Viktor Karel)
Foto: K. Návojová

ORBA V PARDUBICIACH 26

Máme za sebou hektické leto plné výstav
a jazdeckých či furmanských pretekov, ktoré prezentovali slovenský chov koní doma
i v zahraničí. Je potešiteľné, že v silnej
konkurencii sa slovenské kone nestratili.
Stabilné výkony Igora Šuleka potvrdzujú,
že pri dobrom manažmente tréningového
procesu a výberu správnych súťaží dokážu
slovenské kone konkurovať ostatným minimálne v stredoeurópskom regióne.
O tom, že norik muránsky je kôň nielen
„do koča i do voza“, ale i do pluhu presvedčili bratia Veterníkovci, ktorí so svojimi kobylami TV I-9 Kola a HS – 84 Libra prekvapivo, no zaslúžene zvíťazili
v XVI. ročníku súťaže v orbe „O ruchadlo
bratranců Veverkových“ v Pardubiciach.
Tento úspech zarezonoval u našich západných susedov. O tom, že výsledok
z Pardubíc nebol náhodný, nás Martin Veterník presvedčil na prvých Majstrovstvách
Slovenska v orbe jednoradličným pluhom
v Senohrade, kde v konkurencii desiatich
oráčov zvíťazil.
Z plejády výstav, ktoré sa v lete konali
pod záštitou ZCHKS, je potrebné spomenúť
„reštart“ výstavy „Kôň“ v Trenčíne. Potvrdilo sa, že výstava do tohto regiónu patrí,
a zmena miesta konania jej dodala nové
možnosti.
Na jeseň nás čakajú ešte vrcholy sezóny, a to Šampionát mladých koní, ktorý
zaknihuje už svoj 12. ročník, a furmani si
koncom septembra zmerajú sily na spoločných Majstrovstvách ČR a SR pri príležitosti
stého výročia založenia ČSR.
Pevne veríme, že aj v týchto konfrontáciách v konkurencii zahraničných koní
budú slovenské kone úspešné.

MČR CHLADNOKRVNÝCH
28
KONÍ KLOKOČOV
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BLAHOŽELÁME

ODOVZDÁVANIE PLEMENÁRSKEJ
DOKUMENTÁCIE

DOLOŽENIE STANOVENIA
DNA TYPU

Upozorňujeme všetkých majiteľov plemenných
žrebcov na povinnosť odovzdania plemenárskej
dokumentácie – pripúšťacích registrov do 30. októbra
2018.
.

Vyzývame všetkých majiteľov,
ktorým sa v roku 2018 narodili
kone z inseminácie, aby zaslali
stanovený DNA typ týchto koní.
Bez uvedených dokladov nie je
možné
vystaviť
potvrdenie
o pôvode a pas koňa.

BONITÁCIE A VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY KONÍ
– JESEŇ 2018
Akcia

Miesto

Termín

Šampionát mladých
koní slovenského
teplokrvníka

Trenčín Nozdrkovce

6. – 7. 10. 2018

Ing. Ján Demeter sa narodil 2. septembra 1948
vo Veľkom Šariši v rodine roľníka. Nakoľko kone boli
nielen ozdobou každého gazdovského dvora, ale slúžili

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA ROK 2018
ZCHKS upozorňuje svojich členov, ktorí nemajú
uhradené členské príspevky na rok 2018, na pozastavenie
zasielania oficiálnych tlačovín ZCHKS (Svet koní,
kalendár, zoznam žrebcov).

FRANTIŠEK RINDOŠ OSLÁVIL PÄŤDESIATKU

Výkonnostné skúšky
chladnokrvných
kobýl
Bonitácia ŠCH
plemena norik
muránsky

ING. JÁN DEMETER SEDEMDESIATROČNÝ

Príbovce

11. 10. 2018

SCHK Dobšiná

17. - 18. 10. 2018

V týchto dňoch oslávil 50. rokov člen ZCHKS a dlhoročný konzulent chovu koní František Rindoš.

aj na iné účely – ako ťažné zvieratá a v čase voľna aj
na jazdecké účely. Svoje jazdecké začiatky absolvoval
už ako 5-ročný pod dohľadom svojho otca, mimochodom
– aktívneho jazdca, predtým člena stotiny husárov
Veľkého Šariša. Po základnej škole začal Ján Demeter
študovať na SPTŠ v Prešove a v Košiciach, kde začala
jeho aktívna športová činnosť. Ako prvý jazdecký klub
bol jeho Slavoj Prešov, potom Slovan Družstevná pri
Hornáde, Mladosť Sabinov, Družstevník Uzovce a JK
Veľký Šariš, neskôr JK Žrebčinec Veľký Šariš. Popri
plodnom jazdeckom športe sa venoval trénerskej
a pedagogickej činnosti na SPŠ poľnohospodárskej
v Sabinove. Zanedbateľná nie je ani jeho chovateľská
činnosť, v ktorej pôsobí dodnes v Žrebčinci Veľký
Šariš, kde zúročuje svoje vedomosti získané na VŠP,
Agronomickej fakulte – odbor živočíšna výroba.
V športe pôsobil v disciplínach dostihy,
military a parkúrové skákanie. Za svoju činnosť bol
vyznamenaný bronzovým a strieborným odznakom
ČSZTV. Bol zakladateľom niekoľkých jazdeckých klubov
a oddielov, taktiež zakladateľom jazdeckých pretekov
ako Májová cena Pribeníku a organizátorom jazdeckých
pretekov Cena Šariša a iných.
Ing. arch. M. J. Gryglak

Bonitácia ŠCH
plemena furioso

Motešice
a Cetuna

23. 10. 2018

MVDr. CYRIL BONTA 80-ROČNÝ

Výkonnostné skúšky
žrebcov a kobýl
plemena furioso,
nonius

Čierna Voda

25. 10. 2018

Bonitácia chovu
plemena SŠP
Výkonnostné skúšky
žrebcov a kobýl SŠP

Veľké Pole

6. 11. 2018

AKCELERAČNÝ PROGRAM
Žiadame všetkých majiteľov kobýl spĺňajúcich
podmienky akceleračného programu na rok 2018
o zaslanie žiadosti a potrebných dokladov o výkonnosti
kobyly v elektronickej podobe do 30. 10. 2018 na adresu
zchks@horses.sk.

ČLENSTVO ZCHKS V SJF
Predstavenstvo ZCHKS na svojom zasadnutí prijalo
uznesenie o vstupe ZCHKS od 1. 1. 2018 za riadneho
člena SJF pod názvom „Zväz chovateľov koní
na Slovensku, družstvo“. V tejto súvislosti by sme
chceli upozorniť členov ZCHKS, ktorí chcú byť členmi
SJF a nechcú si zakladať vlastný klub na možnosť
zastrešenia členov ZCHKS v jazdeckom klube Zväzu
chovateľov koní na Slovensku, družstvo.

INSEMINÁCIA KOBÝL
Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí v roku 2018
inseminovali svoje kobyly v zahraničí, aby od predajcu
inseminačnej dávky požadovali ako prílohu kópiu
Potvrdenia o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť
vystavené organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný
v plemennej knihe. Zároveň je potrebné predložiť
DNA typ žrebca (inseminačnej dávky). Bez uvedených
dokladov nebude možné vystaviť doklad o pôvode a pas
žriebäťa narodeného z inseminácie.
2
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Tento rodák z Fulianky začínal ako jazdec v starom
Žrebčinci Veľký Šariš, kde neskôr pôsobil ako konzulent
pre chov koní pre východné Slovensko. Po privatizácii
žrebčincov a vzniku ZCHKS sa stal jeho zamestnancom
s výkonom funkcie pre celé Slovensko. Za tri desaťročia
v chove koní prešlo jeho rukami niekoľko tisíc koní. Ako
člen rád plemenných kníh je pravidelným účastníkom
zvodov koní, výkonnostných skúšok a výstav koní, vždy
ochotný pomôcť. Je stabilnou súčasťou chovu koní
na Slovensku.
Ferko, k Tvojmu jubileu Ti prajeme všetko najlepšie,
najmä zdravie, šťastie a mnoho pekných chvíľ s koňmi.
ZCHKS

Dňa 1. augusta 2018 sa dožil významného
životného jubilea MVDr. Cyril Bonta,
dlhoročný chovateľ koní, člen Výberovej
komisie pre chov koní MPRV SR, najmä však
výborný človek a kamarát.
Cyril Bonta sa narodil v dedinke Pečenice
v rodine roľníka. Po ukončení stredoškolských
štúdií a „povinnej praxi“ dieťaťa z roľníckej
rodiny vyštudoval Vysokú školu veterinárnu
v Košiciach. Po jej skončení vykonával prax
veterinára na OVS v Leviciach. Celý svoj
život spojil s koňmi. Výraznou mierou sa
podieľal na vzniku slovenského športového
pony, keď jeden zo zakladateľov tohto chovu
– plemenník 4483 Branco bol na Slovensko
dovezený práve zásluhou MVDr. Bontu.
V roku 1990 sa ako jeden z prvých vrátil
k súkromnému hospodáreniu. Rodinná farma
Bontovcov v Pečeniciach je oázou pokoja.
Chovu koní zostal verný. Po krátkej anabáze
s lipicanmi sa od konca deväťdesiatych
rokov plne venuje chovu haflingov.
Ako prvý doviezol na Slovensko žrebca
plemena hafling z Rakúska. Okrem chovu
je dlhoročným poradcom chovu haflingov.
K láske ku koňom vedie i svojich vnukov,
ktorí sú tiež chovateľmi koní. Jeho múdrosť
pramení z dlhoročných skúseností, ktoré pri
koňoch získal.
Milý Cyril, prajeme Ti do ďalších rokov
veľa zdravia, rodinnej pohody a energie.
ZCHKS

Svet koní
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ME voltíž - Kaposvar

MARCELA VIOCHNOVÁ PRVÁ NA
CAI1* V POĽSKÝCH PTAKOWICIACH

Čo sa nepodarilo našim dievčatám, zvládli naši chlapci,
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VOLTÍŽkeď obaja postúpili do finálovej pätnástky z celkového
NOM JAZDENÍ – KAPOSVÁR 2018

Začiatok augusta sa okrem horúceho slnečného počasia niesol aj v duchu mnohých vrcholných športových podujatí, spomedzi ktorých pod hlavičkou FEI práve Majstrovstvá Európy juniorov – Kaposvár
2018 prilákali do miesta dejiska v Maďarsku výber najlepších voltížnych jazdcov z 15 štátov starého kontinentu.
Nechýbali ani zástupcovia Slovenska, keďže voltíž má aj
u nás hlboké korene a popularita tejto jazdeckej disciplíny
naberá v posledných rokoch na intenzite.
Tri nominačné preteky CVI v Budapešti (HUN), vo Frenštáte pod Radhoštěm (CZE) a v Pezinku (SVK) sa stali
kľúčovými pre voľbu slovenského výberu na tohtoročné
ME-J. Právo reprezentovať našu krajinu si nakoniec vybojovali tri juniorky: Sára Šoltészová, Kristína Hajduová,
Zuzana Orinčáková, dvaja juniori: Sebastien Martin a Simon Bohunický, dvojica: Sebastien Martin a Sarah Martin
a košická skupina v zložení: Zuzana Majsniarová, Zuzana
Orinčáková, Michaela Malegová, Patrícia Malegová a Petra
Kolcunová.
Dvadsaťšesťčlenná slovenská ekipa na čele s Radom
Psotom pricestovala postupne do dejiska spolu s koňmi
v utorok, a po prvých organizačných pokynoch sa súťažiaci
zapojili do verejných tréningov.
Prvou zaťažkávajúcou skúškou pretekov bola veterinárna inšpekcia v stredu poobede, ktorá niektoré kone vylúčila z pretekov, čo však nebol prípad našich slovenských
koní, keďže každý jeden z nich túto časť zvládol na jednotku. Pre slovenských reprezentantov a ich lonžérov to
bola výborná správa a mohli sa teda plne sústrediť na svoje výkony počas šampionátu.
Kolotoč súťaží roztočili štvrtkové povinné zostavy. Už tu
vysoko nastavená latka nemeckých voltižérov vo všetkých
súťažných kategóriách nenechala nikoho na pochybách
o tom, kto bude patriť k horúcim kandidátom na víťazov.
Za slovenskú ekipu sa ako prvá na štart postavila naša
skupina pod vedením Mariana Pavľaka s kobylou Vivian
(pozn. na medzinárodnom poli sa predstavila len tretíkrát,
a svoje účinkovanie zvládla veľmi dobre). Všetky skupiny
vydali na súťažnom kruhu zo seba to najlepšie, aj keď občas s chybičkami, a nebolo tomu inak ani u našich dievčat.
O skupinových medailistoch sa rozhodlo už po povinných
zostavách, a poradie Nemecko (1.), Rakúsko (2.) a Švajčiarsko (3.) sa nezmenilo ani po prvej, ani po druhej voľnej jazde. Naše dievčatá bojovali o každý jeden bod, a hoci po prvom kole stáli na ôsmej pozícii, so šampionátom sa
lúčili z deviateho miesta so známkou 6,283.
Ako ďalšie vystúpili naše juniorky, ktoré vo vysokej
konkurencii 39 pretekárok mali veľmi ťažkú úlohu, ale statočne bojovali o každý jeden bod. Nanešťastie ani jednej
z nich sa nepodarilo prebojovať do finálovej dvadsiatky.
Najbližšie k bránam finále mala na 21. priečke Kristína
Hajduová (zn. 7,053), cvičila na koni Patriot, lonžovala Andrea Videnková, ktorá vchádzala do voľnej zostavy z fantastického 9. miesta vďaka výborne odcvičenej povinnej.
Sáre Šoltészovej (zn. 6,382), cvičila na koni Leo Da Vinci,
lonžoval Ján Tribula, nevyšla ani povinná ani voľná zostava podľa predstáv a tak sa musela uspokojiť s konečnou
30. priečkou. Trojicu našich junioriek uzatvorila na 35. pozícii Zuzana Orinčáková (zn. 6,113), cvičila na koni Vivian,
lonžoval Marian Pavľak. Absolútnou víťazkou tejto kategórie sa stala Nemka Fabienne Nitkowski s vysokou známkou
8,234.
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počtu 18 juniorov. Treba pochváliť ich snahu a kvalitné
výkony počas všetkých štyroch jázd. Pre Slovensko vybojovali Sebastien Martin 12. miesto so zn. 7,026 (cvičil
na koni Lord, lonžovala Andrea Bičová) a Simon Bohunický 15. miesto so zn. 6,481 (cvičil na koni Catalin/Lukas,
lonžovala Tamara Kotvasová). Zlato opäť putovalo do rúk
nemeckého pretekára, a to Gregora Klehe, ktorého výkon
bol ohodnotený známkou 8,137.
V poslednej kategórii – dvojice, bolo príjemným prekvapením účinkovanie našej slovenskej dvojice súrodencov
Sebastien a Sarah Martin (cvičili na koni Lord, lonž. Andrea
Bičová), ktorí sa nezľakli vysokej konkurencie a po piatkovom prvom kole atakovali bronz zo štvrtého miesta. Hoci
v nedeľňajšom finálovom kole neurobili nejakú závažnejšiu
chybu, ich známka 7,126, znamenala pokles na konečné
stále výborné 6. miesto. Najvyššie bodové hodnotenie
rozhodcov, zn. 8,656, sa zrodilo práve v tejto kategórii,
a to vďaka skvelému výkonu nemeckej dvojice Julian Kogl
a Ronja Kahler. Nemci sa teda nenechali zhodiť z trónu ani
v tejto kategórii, a tak z tohoročného šampionátu odchádzali so všetkými štyrmi titulmi Majstrov Európy.
Športovo nabitý program počas šiestich dní trvania
pretekov mali účastníci spestrený každý večer nejakým
programom, od Opening Party, cez Večer národov, až
po Closing Party, ktoré im pomáhali ventilovať celodenný
„súťažný stres“.
M. Sýkorová
Foto: R. Malega

V Poľsku hrala slovenská hymna!
Marcela Viochnová so spolujazdkyňou
Vierou Tomčíkovou a žrebcom Nonius XIX-20 Šarkan vyhrali celkovú medzinárodnú súťaž CAI1* v Ptakowiciach
(16. – 19. 8. 2018). V piatkovej drezúre
so stratou 4,03 tr. b. obsadili 2. priečku,
ale v nedeľu si víťazným parkúrom s náskokom 8,3 tr. b. zabezpečili aj celkové
víťazstvo v súťaži.
Foto: M. Viochnová

Lucia Krivosudská s koňom Amadeus
Lucia Vladovičová s koňom Sterngreifer
Petronela Neuschlová

David Horváth s koňom Helinka

BROŇO CHUDYBA PRVÝ NA CSI 3*
HUMLIKON (SUI)

30. 8. 2018 hrala vo švajčiarskom Humlikone slovenská
hymna a viala slovenská zástava! To všetko vďaka Bronislavovi Chudybovi, nášmu jazdcovi roka 2017 v skoku na koni,
a jeho koňovi Pokerface 33 zo stajne Tina Pol horses. V kategórii CSI3* si prevzal ocenenie z najvyššieho stupienka
víťazov.
Foto: B. Chudyba

NAŠE PARADREZÚRNE JAZDKYNE
NA MČR 2018

V dňoch 15. – 19. 8. 2018 sa v Kralovicích konali otvorené MČR v drezúre
a paradrezúre. Slovensko opäť reprezentovali Lucia Krivosudská s koňom
Amadeus a Lucia Vladovičová s koňom
Sterngreifer.
Najlepší výsledok sa Lucii Vladovičovej podarilo dosiahnuť v Team teste
64,404 % a obsadili tak 4. miesto.
Lucia Krivosudská najlepšie zajazdila
Freestyle 70,666 % a s Amádeom tak
obsadili 2. miesto, hneď za nemeckou
reprezentantkou Martinou Benzinger.
Foto: L. Krivosudská

ÚSPEŠNÝ ŠAMORÍN PRE PETRONELU NEUSCHLOVÚ

CSI Šamorín priniesol našej mladej
šikovnej jazdkyni Petronele Neuschlovej
na koni Ekita viacnásobný úspech a dôvod pre radosť. Do najpopulárnejšej súťaže Grand Prix 140 cm sa kvalifikovala
2x 3. Miestom, a vo finále sa umiestnila
na konečnom 4. mieste.
Foto: L. Krivosudská

Miroslav Matúška

MICHAELA JEŠKOVÁ – CELKOVÁ VÍŤAZKA L.A.
YOUNGSTER TOUR VO WIENER NEUSTADT

21. – 26. 8. 2018 sa vo Wiener Neustadte konali vždy
plne obsadené medzinárodné skokové preteky CSI. Michaela Ješková si na koni Nirvana vybojovala v kategórii mladé 5-ročné kone úžasné 1. miesto! Na koni Gentle Blue Be
sa umiestnila taktiež na medailovej pozícii – na 3. mieste,
tentokrát v kategórii mladé 7-ročné kone.
Z kolbiska však Miška neodišla ani pešo a ani na koni, ale
na krásnom novom aute, ktoré získala ako celková víťazka
L.A. tour.
Foto: J. Tomčíková

STRIEBRO PRE MIROSLAVA MATÚŠKU A JURAJA KATRINCA
V SLOVINSKEJ LIPICI

Broňo Chudyba a Pokerface 33

DAVID HORVÁTH SI S HELINKOU
VYSKOČIL PO ZLATO

Uplynulý víkend sa vo Wiener Neustadte (AUT) konali
prestížne CSI skokové preteky s už dlhoročnou tradíciou.
David Horváth si s koňom Helinka v silnej konkurencii kategórie YH (mladých koní) vybojoval vo finále úžasné prvé
miesto!
Foto: P. Horváth

V dňoch 5. – 8. 7. 2018 sa v Lipici konali kompletné záprahové preteky. Slovensko reprezentoval v súťaži dvojzáprahov CAI3* tím z JK pri NŽ Topoľčianky
Miroslav Matúška a Juraj Katrinec.
Tím si viedol skvele, keď bol po drezúre na priebežnom 2. mieste, v sobotu
v maratóne obsadil 5. miesto, a svoje
kvality potvrdil 2. miestom v nedeľnom
parkúre.
Po sčítaní výsledkov sa naši reprezentanti umiestnili v celkovom hodnotení
na 2. mieste!
PhDr. Z. Bačiak Masaryková, PhD.
Foto: archív SJF

Michaela Ješková na koni Nirvana

Marcela Viochnová so spolujazdkyňou Vierou
Tomčíkovou a žrebcom Nonius XIX-20 Šarkan
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VÝSTAVA KONÍ ORAVA 2018 - VELIČNÁ
V prvú júlovú sobotu sa vo Veličnej
konala po dvoch rokoch výstava koní.
Organizátori výstavy sa dohodli
s chovateľmi v Dlhej nad Oravou
na striedaní výstav. Tento rok sa
na ihrisku vo Veličnej, oravskej obci
bohatej na históriu (1722 mangeľ
a 1902 farbiareň, najmä modrotlač
Gregušovcov a Páltikovcov, 1793
gazdovská
škola)
prezentovalo
štyridsaťštyri koní širokej plejády
tradičných i netradičných plemien
koní. Diváci na tribúne mali možnosť
vidieť plemená koní hafling, írsky
cob, pony, norik muránskeho typu,
slovenský
teplokrvník,
tradičné
plemená ako lipican či shagya
arab.
Nechýbali
westernové
plemená. Najmenším divákom bolo
prezentované plemeno falabella.
Hodnotiaca komisia v zložení:
Ing.
Alexander
Podmanický,
Bc. Matúš Kráľ a František Rindoš
nakoniec za Juniorského šampióna
výstavy koní 2018 vo Veličnej
dvojročného
žrebčeka
plemena
norik muránsky Neugot z Netolic III-2
Perzio v majetku pána Ondreja Srníka
z Hričovského Podhradia. Tento syn
známeho žrebca NN III Oidipus je
veľkým prísľubom ako pokračovateľ
línie Neugota z Netolic. Pevne veríme,
že v roku 2019 sa sním stretneme
na predvýbere a neskôr posilní chov
norika muránskeho ako plemenník
v žilinskom kraji. Vicešampiónkou
výstavy sa stala predstaviteľka
plemena welsh pony, sekcia „D“,
Fochnante Efa v majetku pána
Františka Veliča z Dolného Moštenca.
Šampiónkou výstavy koní Orava 2018
vo Veličnej sa stala kobyla Smart
Marlene O´Lena v majetku Mareka
Medvedského. Táto predstaviteľka
plemena paint zvíťazila a potvrdila,
že na Orave je možné chovať i dobré
westernové kone. V diváckej súťaži
jasne dominovala kobylka Nany
– predstaviteľka miniatúrneho pony
v majetku pani Kultánovej z Prešova.

Fochnante Efa - vicešampiónka výstavy

Nany - víťazka diváckej súťaže

Výstava koní vo Veličnej, divácky
záujem a jarmok, ktorý súbežne
v dedine prebiehal, potvrdili, že pri
dobrej organizácii sa dajú spojiť dve
akcie tak, aby jedna nekonkurovala
druhej. To sa organizátorom výstavy
a jarmoku vo Veličnej podarilo.
FG

Smart Marlene O ´Lena - šampiónka výstavy
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VÝCHODOSLOVENSKÁ VÝSTAVA KONÍ - ZÁMUTOV
Po niekoľkých ročníkoch výstav v Pavlovciach a minuloročnej výstave v Michalovciach sa tento rok Východoslovenská výstava koní uskutočnila 5. augusta 2018 v obci
Zámutov vo vranovskom okrese. O tom, že chov koní
na východnom Slovensku je rozvinutý, presvedčilo prítomných početné zloženie jednotlivých kategórií koní, ktoré
chovatelia na výstave prezentovali.
Hlavnému organizátorovi výstavy spoločnosti Agrokondor, s. r. o., Zámutov sa prihlásilo tridsaťsedem koní.
Najmä kategórie teplokrvných koní ponúkli to najlepšie, čo
plemenná kniha slovenského teplokrvníka môže ponúknuť.
V kategórii kobýl ST do osem rokov sa prezentovali kobyly
po žrebcoch ako 4582 Alias, 3761 Charizma, 3555 Rektor,
1085 Cascavello či 4598 Christem, Víťazkou tejto kategórie sa stala kobyla Chantal (Charizma – Robinson) v majetku
Agroanva, s. r. o., Košice. Od hodnotiacej komisie, ktorá
pracovala v zložení: MVDr. Peter Holakovský, MVDr. Vladimír Hura, PhD., a František Rindoš, dostala vysoké hodnotenie 8,58 bodu. I v kategórii starších kobýl sa prezentovalo sedem kobýl, z ktorých zvíťazila kobyla Fiona (Christen
– Fantagíro po Robinson) z chovu rodiny Koprivňákových
z Rafajoviec. O tom, že na východe Slovenska je na čo
pozerať, presvedčili početných divákov, medzi ktorými bol
aj poslanec NR SR Martin Fecko, kategórie arabských kobýl
a kobýl slovenského športového pony. V katalógu nechýbali
v minulosti na Slovensku obľúbené, dnes ohrozené plemená
furioso a nonius. V šampionáte výstavy súťažilo sedem víťazov jednotlivých kategórii. Nakoniec sa vicešampiónkou
výstavy stala originálna arabská kobyla Sahiba v majetku
Janky Brussovej z Hanušoviec. Titul „Šampiónka výcho-

doslovens k e j
výstavy
2 0 1 8
v Zámut o v e “
získala
kobyla
F I O N A
(Christen
– Fantagíro po Robinson)
z chovu rodiny Koprivňákových z Rafajoviec, ktorá získala
najvyššie bodové hodnotenie dňa.
Výstava v Zámutove dokázala, že na východnom Slovensku je množstvo dobrých koní. Je potešiteľné, že
výstavy sa zúčastnili takí chovatelia, ako je rodina Jána
a Miroslava Ciganových a rodina Koprivňákových, ktorí významnou mierou ovplyvňujú chov najmä teplokrvných koní
na východnom Slovensku. Veľké poďakovanie patrí všetkým
organizátorom, najmä Ing. Jurajovi Vitkovi, Ing. Petrovi
Sokolymu, MVDr. Gréte Benedicty. Zároveň ďakujeme
Marošovi Godlovi, Márii Stašíkovej, deťom z Jazdeckého
klubu Archa a folklórnemu súboru Komanička za perfektnú
prácu a organizovanie našej výstavy.
Veríme, že na budúci rok sa stretneme na druhom ročníku Východoslovenskej výstavy koní v Zámutove, kde vás
srdečne pozývame.
FG

V nedeľu, 15. júla, sa v skanzene VychylovCHOVATEĽSKÝ DEŇ V SKANZENE VYCHYLOVKA
ka, Nová Bystrica, konal už tretí ročník podujatia Chovateľský deň v skanzene – národnej
chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Slovenský zväz chovateľov,
prezentačnej výstavy slovenských plemien hospodárskych zvieSlovenský zväz včelárov a Klub chovateľov československého
rat a psov.
vlčiaka.
Výstava zvierat bola doplnená o folklórne vystúpenia a ukážNávštevníci mohli vidieť aj iné ako slovenské plemená. Vďaka
ky remeselnej a ľudovo-umeleckej tvorby. V príjemnom prostreprojektu Náučný gazdovský dvor malo svoje zastúpenie aj pledí skanzenu si tak na svoje prišli všetci návštevníci. Výstava
meno mini kravičiek dexter. Sliepky marans vystavoval Maransnie je určená len odbornej verejnosti. Práve naopak. Cieľom
-Club Slovensko. Deti sa mohli previezť na koni alebo kravičke.
organizátorov je propagovať naše národné plemená koní, hoNa trenažéri dojenia si vyskúšali, ako sa dojí krava.
vädzieho dobytka, oviec, kôz, králikov, holubov, husí, sliepok,
Prezentačnú výstavu sprevádzal aj kultúrny program, ktorý
včiel a psov širokej verejnosti.
otvorila Vlasta Mudríková. Nasledovala folklórna skupina Ozvena
„Teší ma, že tento rok mali zastúpenie všetky druhy zvierat,
z Čierneho a ľudová hudobná skupina Capkovci zo Skalitého.
dokonca aj včely,“ dodáva František Staňo z OZ Chováme doma.
Podľa F. Staňa prezentáciou našich národných plemien
Na výstave ste nenašli stovky zvierat v preplnených halách.
v
prostredí
pôvodnej dediny je ešte viac zvýraznený ich význam
Zámerom organizátorov je predstaviť zvieratá z každého druhu
ako
jedného
zo základných kameňov nášho kultúrneho dedičnašich plemien. V niektorých prípadoch ste mohli vidieť všetky,
stva.
To
vo
veľkej
miere pomáha uvedomovať si našu jedinečnú
v iných len vybrané plemená. Slovenských plemien je totiž poentitu
v
priestore
Európskej
únie.
merne málo, rovnako ako aj chovateľov, ktorí ich chovajú. „ChChovateľský
deň
v
skanzene
organizovalo občianske združecem sa aj takto poďakovať všetkým chovateľom, nadšencom,
nie
OZ
Chováme
doma,
Zväz
chovateľov
oviec a kôz na Slovenktorí na výstavu poskytujú svoje zvieratá. Bez nich by sa nám
sku
a
Kysucké
múzeum
v
Čadci.
Podujatie
sa konalo pod záštitou
to nepodarilo,“ hovorí František Staňo. Podujatie Chovateľský
Ministerstva
pôdohospodárstva
a
rozvoja
vidieka
SR a pod záštideň v skanzene populárnym spôsobom šíri osvetu o slovenských
tou
predsedníčky
Žilinského
samosprávneho
kraja.
plemenách hospodárskych zvierat, aby tak vzbudil záujem o ich
ďalší chov. „Je veľmi potešujúce, že tento náš projekt povzbudí
Cieľom občianskeho združenia OZ Chováme doma je šíriť
každý rok ďalších chovateľov i vystavovateľov“, dodáva.
osvetu, propagovať a podporovať chov hospodárskych zvierat,
Zvieratá vo Vychylovke vystavovali chovatelia a majitelia fariem z blízkych, ale aj vzdialených regiónov Slovenska. Ich účasť
podporili chovateľské organizácie, v ktorých sa združujú – Zväz
chovateľov koní na Slovensku, Zväz chovateľov pinzgauského
dobytka, Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka, Zväz

tradičné poľnohospodárstvo, ľudové zvyky a tradície a pozitívny
vzťah k prírode a životnému prostrediu.
Viac informácií na www.chovamedoma.sk.
M. Staňová, OZ Chováme doma
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NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 2018 – NITRA
AGROKOMPLEX je výnimočná medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava,
ktorá sa na nitrianskom Národnom výstavisku
konala toto leto už po 45. raz. V dňoch 16. až
19. augusta 2018 sa tu opätovne mala možnosť stretnúť okrem poľnohospodárov, ovocinárov a potravinárov
aj laická verejnosť, ktorá je neustále konfrontovaná
s informáciami nie vždy pravdivo vykresľujúcimi dianie
v poľnohospodárskom sektore.
Počas výstavy odborná verejnosť diskutovala o aktuálnej téme Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
na roky 2021 – 2027. Počas Agrokomplexu sa návštevníci
mali možnosť zoznámiť s potravinami nesúcimi značku
kvality „SK“. Zaujímavou formou bola prezentovaná
téma „Inovujme vidiek“ v pavilóne F.
Dôležitou súčasťou výstavy Agrokomplex je už roky
aj Národná výstava hospodárskych zvierat. Prezentácia
chovateľov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz
a samozrejme koní prináša najmä pre deti nezabudnuteľné, a niekedy i prvé stretnutia s hospodárskymi
zvieratami. Gazdovský dvor so vzorkovnicou drobných
zvierat bol tradičným lákadlom pre tých najmenších
návštevníkov. ZCHKS pravidelne prezentuje chovateľské
úspechy členov zväzu. Počas tohtoročnej NVHZ návštevníci videli kolekcie plemena furioso z chovu Ing. Kataríny Žiakovej a spoločnosti Furioso, s. r. o., Chorvátsky
Grob. Tradične sa výstavy zúčastňujú kone plemena

slovenský športový pony zo spoločnosti Roľan, s. r. o.,
a Jasoň, s. r. o., Horná Ždaňa. Z chladnokrvných plemien koní sa na výstave prezentovalo plemeno norik
muránsky z chovu Jozefa Veterníka z Príboviec. Plemeno norik zastupoval plemenný žrebec Saša v majetku
Tibora Tótha z Kolárova, ktorý potvrdil svoje kvality, zopakoval minulo ročné víťazstvo z Topoľčianok, a sa stal
šampiónom NVHZ 2018. Z netradičných plemien koní sa
na výstave prvýkrát prezentovalo plemeno appaloosa
z chovu Ivana Piscu, SHR, z Častkoviec. Davy ľudí, ktoré
počas výstavy neustále prúdili výstavnými halami, svedčili o záujme verejnosti o živočíšnu výrobu.
Tradičnou bodkou za bohatým programom, ktorý si
diváci mali možnosť počas výstavy pozrieť na predvádzacej ploche, je ťažký ťah koní – jednotiek. Tento rok
sa ťažkého ťahu zúčastnilo šesť furmanov. V mimoriadne horúcom počasí, ktoré do značnej miery ovplyvnilo
výkony koní, sa z víťazstva a ceny venovanej do súťaže
Plemenárskymi službami SR, š. p., tešil Jozef Gibala
z Čierneho Balogu s valachom Rival (norik muránsky).
Hmotnosť 1 700 kg potiahol do vzdialenosti 15,20 m.
Záujem divákov počas celej výstavy a nové mladé
tváre medzi vystavovateľmi potvrdili, že segment živočíšnej výroby je na správnej ceste k omladeniu a stabilizácii chovateľskej základne.
FG

3888 Rudi von Banát

3775 Furioso XL Móric

Šampión a chovateľky v gala

Šampión výstavy - plemenný žrebec Saša v majetku Tibora Tótha z Kolárova

VP-91 Čaja

Hodnotiaca komisia
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Po dvojročnej prestávke – v sobotu 25. 8. 2018 sa
do Trenčína „vrátila“ medzinárodná výstava „Kôň“.
Chovatelia, majitelia a milovníci koní sa však nestretli
ako už bolo zvykom v areáli trenčianskeho výstaviska,
ale vo výborne pripravenom jazdeckom areáli v Trenčíne – Nozdrkovciach, ktorý patrí firme Cedos, s. r. o.,
Trenčín – spoluorganizátorke výstavy.
Samotnej výstave predchádzal v piatok 24. 8. 2018
workshop, ktorý sa konal tiež v areáli firmy Cedos
v Nozdrkovciach. Na workshope odzneli dve prednášky.
V prvej na tému „Súčasná situácia v chove koní na Slovensku“ Ing. František Grácz informoval prítomných
o vývoji stavov koní na Slovensku, o reprodukcii v slovenskom chove koní (prirodzená plemenitba, inseminácia), o génových rezervách plemien chovaných v SR, ako
aj o spolupráci medzi zväzmi chovateľov koní z rôznych
krajín. Dôležitou časťou jeho prednášky bola i nová
európska legislatíva a jej dopady na chov koní na Slovensku. V druhej prednáške s názvom „Príprava koňa
na výstavu“ prof. Ing. Marko Halo, PhD., prezentoval
ako by mala vyzerať postupná príprava koňa na predvádzanie už od žriebäťa, nácvik státia, správneho kroku
a klusu pri predvádzaní, ďalej strihanie koňa, úpravu
hrivy, chvosta a nôh. Dôležitý je však nielen exteriér
a pohyb koňa, ale aj vzhľad a schopnosti predvázdajúceho, ktorý by mal predviesť koňa tak, aby čo najviac
vynikli jeho kvality a naopak, prípadné chybičky boli
poznať čo najmenej. Ako sme mali možnosť v sobotu
priamo na výstave vidieť, práve tí predvádzajúci, ktorí
majú malé alebo žiadne skúsenosti s predvádzaním koní
na výstavách a ktorým by sa spomínané poznatky zišli,
o seminár nemali záujem.
V sobotu výstavu koní otvorili predseda Predstavenstva ZCHKS prof. Ing. Marko Halo, PhD., a generálny
riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Ing. Štefan
Ryba, PhD., ktorých na predvádzaciu plochu doviezol
dvojzáprah frízskych koní vedený Ing. Miroslavom Maxonom. Po otváracích príhovoroch sa mikrofónu ujal
Ing. Kamil Šulko, ktorý spolu s Ing. Františkom Gráczom
celý priebeh výstavy moderovali. Hodnotenia koní sa
ujala medzinárodná komisia v zložení: prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. Péter Görözdi, Ing. Juraj Kovalčík,
Ing. Vladimír Šmelko, MVDr. Viktor Tabiš, František Rindoš (všetci SR) a Ladislav Karásek (ČR), pričom každú
kategóriu posudzovali vždy 3 hodnotitelia.
Kolotoč hodnotenia takmer 50 prihlásených koní v 13
kategóriách odštartovali 1 a 2-ročné teplokrvné žriebätá. Spomedzi piatich žrebčekov si prvé miesto odniesol
originálny arab Anthem of Angels Gardens v majetku
Ing. Pavla Mikulu z Púchova. Medzi chladnokrvnými
kobylkami vo veku do 2 rokov prvenstvo získala Ketty
plemena norik majiteľa Jozefa Halása z Nového Mesta
nad Váhom. Ako najlepší chladnokrvný žrebček do 2 rokov bol ohodnotený NN III-2 SK Perzio (norik muránsky,
maj. Ondrej Srník, Hričovské Podhradie), ktorý sa stal
zároveň Juniorským šampiónom výstavy „Kôň 2018“.
Kategóriu kobýl slovenského športového pony a welsh
pony vyhrala Fochnante Efa, welsh cob kobyla Františka Velica z Považskej Bystrice. Najlepšie hodnotenie
10
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zo shetlandských kobýl získala Kora majiteľky
Andrey Kirkovej z Bratislavy. V ďalšej kategórii
boli hodnotené pony žrebce. Najvyššiu známku
dostal Okidoki, welsh pony sekcie A v majetku firmy
Cedos, s. r. o., Trenčín.
Víťazkou medzi arabskými kobylami sa stala shagya
arabská kobyla Kemír – 8 SK vo vlastníctve Ing. Petra Görözdiho, Baloň. Dve najpočetnejšie zastúpené
kategórie patrili teplokrvným plemenám koní. Medzi
kobylami prvenstvo a účasť v celkovom šampionáte
získala Ravenna Fortis (slovenský teplokrvník, maj. Cedos, s. r. o., Trenčín), spomedzi veľmi kvalitnej skupiny
žrebcov, o čom svedčia vysoké bodové hodnotenia, si
miesto v boji o šampióna výstavy vybojoval Furioso XXXIV Red Fernet, vlastníčkou ktorého je Ing. Katarína
Žiaková zo Bziniec pod Javorinou.
Desiata a jedenásta kategória patrila chladnokrvným koňom. Z pôvodne prihlásených piatich kobýl sa
nakoniec výstavy zúčastnili len tri, z ktorých najlepšie
hodnotenie dostala GD – 143 Omaha plemena norik muránsky v majetku Suelin, s. r. o., Bukovec pri Myjave.
Zo žrebcov komisia ako ďalšieho kandidáta na titul
šampióna výstavy vybrala sliezskeho norika Sagem
vo vlastníctve ZH Tlumačov, s. p. o. (ČR).
Spomedzi frízskych koní sa ako prvá umiestnila kobyla Tiarcke Gaila, ktorej majiteľom je Miroslav Gerhardt, Nesvady, a zástupcom westernových plemien
v celkovom šampionáte bol Indignand Red Eagle, žrebec
plemena appaloosa v majetku Ivana Piscu ml. z Častkoviec.
Tým bolo hodnotenie koní v kategóriách ukončené
a hodnotiaca komisia stála pred najťažšou úlohou dňa
– z desiatich kandidátov vybrať vicešampióna a šampióna trenčianskej výstavy „Kôň 2018“. Na predvádzacej
ploche okolo komisie v bezpečných vzdialenostiach medzi sebou v kroku krúžili víťazi jednotlivých kategórií.
Bolo vidieť snahu predvádzajúcich predviesť svojich
zverencov čo najlepšie. Postupne boli komisiou jednotlivé kone vyraďované, až zostala „finálová päťka“, ktorú tvorili 3 žrebce plemien welsh pony, furioso a sliezsky norik, a 2 kobyly plemena shagya arab a slovenský
teplokrvník. Po ďalšom predvedení, tentokrát v kluse,
na pomyselnom 5. mieste skončil Okidoki – welsh pony
sekcie A, ako štvrtý sliezsky norik Sagem, a 3. miesto
získala slovenská teplokrvníčka Ravenna Fortis. Nastala
chvíľa napätia ... a napokon padlo výsledné rozhodnutie: celkovo druhé miesto a titul „Vicešampiónka
výstavy Kôň 2018“ získala shagya arabská kobyla KEMÍR
– 8 SK majiteľa Ing. Petra Görözdiho (Baloň), titulom
„Šampión výstavy Kôň 2018“ už tretíkrát v histórii tejto
výstavy urobil veľkú radosť svojej majiteľke Ing. Kataríne Žiakovej (Bzince pod Javorinou) nestarnúci elegantný žrebec FURIOSO XXXIV Red Fernet.
Po dekorácii víťazov výstavy a krátkej úprave predvádzacej plochy si mohli diváci pozrieť pestrý sprievodný program, v ktorom videli ukážky rôznych prvkov
westernového jazdenia prezentované jazdcami Šimon
Guga a Vanessa Forgáčová – Ranch 13 v Nemšovej, aj
predvedenie dvoch drezúrnych úloh žrebcov Przedswit XXXII Princ a šampióna výstavy Furioso XXXIV Red
Šampión výstavy - nestarnúci elegantný žrebec FURIOSO XXXIV Red Fernet so Zuzkou Hanicovou
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Fernet, v sedle ktorých
sedela Julie Sekaninová.
Zaujalo aj predvedenie
v sulkách zapriahnutých
shetlandských pony kobýl
Kora a Zuzka majiteľky
Andrey Kirkovej. Veľký
úspech u obecenstva zožala tzv. „voľná drezúra“,
v ktorej predviedol Radoslav Kolínek zo Skalice
ovládanie svojho koňa –
haflingského valacha Nord
len pomocou dotykov
a slov, čo svedčí o veľkej
dôvere a akomsi prepojení medzi človekom a koňom. Bodkou za sprievodným programom i celým
dňom stráveným s koňmi
v príjemnom prostredí
jazdeckého areálu firmy
Cedos, s. r. o., Trenčín
bola ukážka parkúrového jazdenia, konkrétne
skokovej súťaže „Mini-maxi“,
prezentovaná
jazdcami z domáceho
Jazdeckého klubu Trenčín – Nozdrkovce: Sandra
Bacmaňáková (na koňoch
Domina a Rivela), Romana Matějíčková (Okidoki), Dominika Droppová
(Chaplin) a Matej Marčok
(Iroco).
Máme za sebou ďalší
úspešný ročník výstavy
„Kôň“, ktorý potvrdil,
že kone do Trenčína patria. Organizátorom patrí
veľká vďaka za prípravu
a plynulý priebeh akcie.
Nozdrkovský
jazdecký
areál firmy Cedos, s. r. o.,
Trenčín opäť potvrdil svoje kvality a vďaka ľudom,
ktorí v ňom pracujú, je
schopný usporiadať nielen preteky – či už jazdecké alebo furmanské,
ale aj výstavu koní, čo
je podujatie organizačne
z trochu „iného súdka“.
Verím, že spolupráca
medzi ním a ZCHKS bude
naďalej
pokračovať
a zorganizujú spolu ešte
mnoho úspešných akcií.
LP
12
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FURIOSO XXXIV Red Fernet

Radoslav Kolínek a Nord

1439 Sagem

Sandra Bacmaňáková

Vanessa Forgáčová a Šimon Guga

Kora

3780 Okidoki
Tiarcke Gaila

Indignand Red Eagle

Kemír - 8 SK

Ravenna Fortis
Julie Sekaninová a Red Fernet

Kemír - 8 SK

Julie Sekaninová a Princ
Radoslav Kolínek a Nord
Fochnante Efa

Vanessa Forgáčová
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STREDOSLOVENSKÁ VÝSTAVA KONÍ – PODZÁMČOK 2018
Po dvoch úspešných ročníkoch
sa organizátori – Zväz chovateľov
koní na Slovensku, Slovenská
asociácia
chovateľov
haflingov
a rodinná farma Podzámocký
dvor, s. r. o., rozhodli opäť
zorganizovať toto divácky úspešné
podujatie. Dva týždne pred konaním
výstavy však bolo prihlásených
len 8 koní a hrozilo, že sa výstava
neuskutoční. Nakoniec bolo v deň
konania výstavy 1. septembra
hodnotených v 11 kategóriách
42 koní z rôznych kútov Slovenska
a Českej republiky. Hodnotiaca
komisia pracovala v zložení:
MVDr. Jaroslav Dražan, prezident
Asociácie zväzov chovateľov koní
Českej republiky, MVDr. Cyril Bonta,
nestor chovu koní plemena hafling
na Slovensku, člen Predstavenstva
Slovenskej asociácie chovateľov
haflingov, a František Rindoš,
konzulent
Zväzu
chovateľov
koní na Slovensku. Fundovaného
moderovania počas celej výstavy
sa už tradične zhostil Ing. František
Grácz, výkonný riaditeľ Zväzu
chovateľov koní na Slovensku.
Tohtoročná
výstava
opäť
potvrdila, že slovenskí chovatelia
sa majú čím pochváliť. Návštevníci
mohli vidieť miniatúrne americké
kone s výškou sotva 80 centimetrov,
ako i ardénskeho koňa, ktorého
váha prevyšuje 1 tonu. Hodnotiaca
komisia
veru
nemala
ľahkú
úlohu vybrať z takého množstva
koní rôznych plemien šampióna
tohtoročnej výstavy.
Nakoniec sa ním stala kobylka
Kemír – 8 SK, plemena shagya arab,
v majetku Ing. Petra Görözdiho
z
Baloňa
(Čiližská
Radvaň).
Vicešampiónom výstavy sa stal
holštýnsky žrebec Carpe Diem,
v majetku Lambda Science, s. r. o.,
Bratislava. Juniorskou šampiónkou
výstavy sa stala haflingská kobylka
Panina,
ktorej
majiteľom
je
MVDr. Cyril Bonta z Pečeníc.

Bratislava
- Hafling žrebce: Buchberg,
Podzámocký dvor, s. r. o.,
Podzámčok
- Pony kobyly: Etna, SŠP, Ing. Andrea
Machalová, Kriváň
- Pony žrebce: Permoník Storry,
shetland pony, Petra Krnáčová,
Čebovce
- Teplokrvné kobyly: Kemír – 8 SK,
shagya arab, Ing. Péter Görözdi,
Baloň (Čiližská Radvaň)
- Lipican kobyly: Neapolitano XV-8
SK Cora, Monika Kultánová, Čadca
- Chladnokrvné kone: Sambáda,
sliezsky norik, Jozef Puškár,
Kováčová
- Netradičné plemená: Smart
Marlene O Lena, paint horse, Marek
Medvecký, Dolný Kubín
- Teplokrvné žrebce a valachy:
Carpe Diem, holštýn, Lambda
Science, s. r. o., Bratislava

Elmanda

Ena

Kemír - 8 SK

Smart Marlene O Lena

Blondie

Víťazi jednotlivých kategórií:
- Žriebätá hafling do 2 rokov:
Panina, MVDr. Cyril Bonta, Pečenice
- Žriebätá ostatné do 2 rokov:
Charlie Diamond Eye, paint horse,
Erika Tadianová, H. Hámre
- Hafling kobyly - zvod: Blondie,
Podzámocký dvor, s. r. o.,
Podzámčok
- Hafling kobyly: Desire,
RNDr. Zuzana Kapustová, SHR,
14

Svet koní

Ena

Víťazom srdečne blahoželáme
a všetkým zúčastneným želáme
ešte mnoho chovateľských úspechov
a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Súčasťou výstavy v Podzámčoku
bol aj tento rok centrálny zvod
kobýl plemena hafling. (popísané
v samostatnom článku).
Krásne kone nebolo to jediné, čo
v tento deň pritiahlo na farmu také
množstvo návštevníkov. Hlavne deti,
ktoré si ešte užívali posledné dni
prázdnin, si nenechali ujsť možnosť
povoziť sa na koni, dať si namaľovať
niečo pekné na tvár, či vyšantiť sa
na detskom ihrisku.
Po ukončení výstavy sa návštevníci
výstavy, ako i vystavovatelia, ktorí
sa nemuseli so svojimi koníkmi
ponáhľať domov, zabávali pri živej
hudbe v podaní kapely POHODA
– ZV. Niektorí zotrvali v družných
rozhovoroch do neskorých večerných
hodín.
Výstava koní nebola v tomto
roku
posledným
podujatím,
ktoré na farme pre verejnosť
usporadúvajú.
Už
tradičným
podujatím je Country babie leto
– priateľské westernové preteky
a hon na líšku, ktoré sa bude konať
13. októbra. Tento rok to bude už
14. ročník, a na farme sa stretnú
westernoví jazdci z okolitých
rančov.
R. Hudák
Foto: V. Chramazda

Emma

Blondie
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XV. VÝSTAVA MORAVSKÉHO TEPLOKREVNÍKA - TLUMAČOV (ČR)
V sobotu 11. srpna 2018 se uskutečnila
již XV. výstava plemene moravský teplokrevník. V malebném prostředí Zemského
hřebčince v Tlumačově za slunečného počasí přivítal vystavovatele a diváky z Čech,
Moravy a Slovenska ředitel ZH Tlumačov
Ing. Olejníček a předseda SCHPMT Ladislav
Karásek. V tomto svatostánku moravských
chovatelů se konala výstava moravského
teplokrevníka již po třetí. O týden dříve se
zde konala výstava Shagya arabů.
Pořadatelem výstavy byl SCHPMT, který
pro diváky připravil šest kategorií s celkovým počtem 34 koní. V první kategorii
„Klisny s hříbaty“ se předvedli 4 hříbata,
klisničky, z toho dvě po Furioso XIII MT /
F XLII SK Figura, po jednom hříběti po Furioso XII MT / Furioso Rašín a Przedswit IV MT
/ Przedswit Lukas. Nejlépe hodnocena byla
klisnička po Furioso XIII MT / F XLII SK Figura z matky Przedswit II MT-5 Arnika z chovu
i majetku KVATRO-EKOSTATEK, s. r. o., Velká nad Veličkou, na druhém místě klisnička
po Furioso XII MT / Rašín z matky Poduška
téhož majitele i chovatele jako první. Třetí
byla opět Figurova dcera z matky North
Star XV-2 Indiga chovatelky Lucie Sekaninové z Vícova, a čtvrtá klisnička po Przedswit IV MT Lukas z matky 52/123 Sáva
chovatele Jana Turnovce z Horních Hbit.
Druhou kategorií byla „Hříbata 1-2 letá“.
Nejlépe byla hodnocena klisnička Przedswit V MT-7 Prety po Przedswit V MT Hary
z matky 81/4 Frida II chovatele Ladislava
Gardavského ml. z Kojetína, na druhém
místě se umístnil hřebeček Catalin I MT-14
po Catalin I MT z matky 81/15 Korina chovatele Františka Konečného z Ludslavic,
a třetí byla vyhodnocena klisnička Gidran IV
MT-2 Macbeth chovatelky Marie Urbanové
z Jindřichova. Třetí kategorie „Klisny 3-4
leté“ byla v režii chovatelů ze Slovenska,
nejlépe hodnocena byla klisna Przedswit XXXII-5 Red Panama po Przedswit XXXII
SK Princ z matky Furioso XXI-6 Fiji chovatelky i majitelky Ing. Kataríny Žiakové z Bzinců pod Javorinou, druhé místo obsadila klisna North Star XV-2 Indiga po North Star XV
Orgován z matky 328 Gidran XVII-1 Impala,
odchovankyně motěšická – PhDr. Slavomír
Magál, v majetku Lucie Sekaninové, Vícov,
a na místě třetím klisna Przedswit XXV-3
Walentina po Przedswit XXV Aramis z matky
Furioso XXVII-27 Wizby, chovatel i majitel
Suelin, s. r. o., Bukovec pri Myjave. Čtvrtá
kategorie „Klisny 5-10 leté“ měly vítězku
Furioso VII MT-2 Foneta po Furioso VII MT
Vilám z matky 70/688 Fontána II z chovu Bohumíra Souška z Uhřičic, v majetku
Mgr. Boženky Souškové, Uhřičice, na druhém místě se umístnila Furioso IV MT-2 Fibika po Furioso IV MT Frodo z matky North
Star X-4 Red Fibi z chovu KVATRO-EKOSTA16
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Fibika

Arnika

Prety

Amarix

Pares

Zápřež Turovec

Foneta

Red Panama

Sedrik

Sáva

Poduška

Jenisej

TEK, s. r. o., Velká nad Veličkou a v majetku Ing. Kataríny Žiakové z Bzinců pod
Javorinou, třetí byla klisna Przedswit IV MT4 Galie po Przedswit IV MT Lukas z matky
53/561 Gubernia z chovu a v majetku Filipa
Richtra, Jívka. Šestá kategorie „Klisny starší“, v této kategorii zvítězila 81/31 Axina
po Przedswit II MT/P XVII-24 z matky Przedswit XIX-4 Amanda, z chovu i majetku
Františka Majíčka z Podolí, na druhém
místě se umístnila Poduška, dcera Przedswita XXI Mot/P I MT Przedswit miroslavský
z matky 239 Przedwit XVII-32 Duchna chovu
motěšického – PhDr. Slavomír Magál v majetku KVATRO-EKOSTATEK, s. r. o., Velká
nad Veličkou, a třetí umístněnou klisnou
byla 57/866 Maria Luisa po anglickém plnokrevníku Mill Pond z matky 70/710 Lada
z chovu Idy Sedláčkové, Kojetín, v majetku
Marie Urbanové, Jindřichov. Sedmou, nejatraktivnější kategorií byli „Plemenní hřebci
a hřebci adepti“. Ze sedmi hodnocených
hřebců obdržel nejvyšší hodnocení bělouš
Przedswit XVIII MT Pares, syn Przedswita II
MT / Przedswit XXIII SK (P XVII-24) z matky
55/270 Nina po Przedswit I MT Przedswit
miroslavský z chovu a v majetku KVATRO-EKOSTATEK, s. r. o., Velká nad Veličkou,
na druhém místě se umístnil hnědák Furioso XV MT Čardáš po Furioso XXX SK Frodo z matky 20 Čardáš - 17 Čajka z chovu
Ing. Kataríny Žiakové z Bzinců pod Javorinou a jeho majitelem je ZH Tlumačov,
na třetím místě pak hnědák North Star I
MT Jenisej, syn North Stara X Mot. Z matky 256 Furioso XVIII-2 motěšického chovu
PhDr. Slavomíra Magála v majetku Hřebčína
Tasov, a. s., Líčkov. Po zhodnocení této kategorie byl vyhlášen i šampion výstavy, stal
se jím za nejvyšší hodnocení Przedswit XVIII
MT Pares, jehož chovatelem i majitelem
je společnost KVATRO-EKOSTATEK, s. r. o.,
Velká nad Veličkou. Hodnotící komise pracovala ve složení Ing. Roman Klos, Bohumír
Soušek a Ladislav Karásek.
XV. výstava moravského teplokrevníka
splnila své poslání. Ukázala, jak se v čase
daří regenerace moravského teplokrevníka
a zároveň poskytla srovnání s populací koní
stejného genetického základu, slovenského
Furiosa. Prolínání plemenných koní na obě
strany nese pozitivní výsledky jak po stránce chovatelské, tak i společenské. Chovatelům patří poděkování za přípravu a předvedení jejich koní, organizačnímu týmu
za přípravu a plynulý průběh celé výstavy,
a vedení ZH Tlumačov v čele s ředitelem
Ing. Olejníčkem patří taktéž poděkování
za pronájem areálu, vstřícnost a pomoc při
předvádění koní.
L. Karásek
Foto: archív SCHPMT
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ZVOD KOBÝL PLEMENA HAFLING 2018

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY HAFLINGOV 2018 – STADL PAURA

Tohtoročný
centrálny
zvod
kobýl
plemena
hafling sa už po druhýkrát
konal v rámci Stredoslovenskej výstavy koní všetkých
plemien v Podzámčoku v sobotu 1. septembra 2018.
Napriek tomu, že počtom
zúčastnených kobýl nijako
neprekvapil a, ako to už
posledné roky býva, patril
k tým menej početným,
oproti
predchádzajúcim
ročníkom predsa len zaznamenal mierny úspech
a to vo forme vyššej kvality
predvedených kobýl. Predovšetkým víťazka zvodu,
ktorou sa zaslúžene stala
3-ročná kobyla Blondie
z matky Bailys po plemenníkovi Altare chovateľa
a majiteľa Podzámocký
dvor, s. r. o., Podzámčok,
je typickou predstaviteľkou
dnes žiadaného moderného
haflinga. Kobyla s veľmi
dobrou farbou i mechanikou
pohybu
napokon
získala
od
hodnotiacej
komisie, ktorá pracovala
v zložení MVDr. Jaroslav
Dražan (ČR), MVDr. Cyril
Bonta (SR) a p. František
Rindoš (SR), 8,24 bodu,
vďaka čomu bola zaradená
do triedy Elita. Na druhom
mieste sa umiestnila 9-ročná kobyla Elmanda z matky
Elena po žrebcovi Why Not
s hodnotením 7,52 bodu,
a tretiu priečku obsadila
jej polosestra 7-ročná kobyla Emma z matky Estella
po rovnakom otcovi, ktorá
získala 7,12 bodu. Obidve
kobyly boli importované
z Rakúska a sú v majetku
pána Ľubomíra Hotového
zo Senca. Majiteľom srdečne blahoželáme!

Emma Hotová - Elmanda
Blondie

Renata Vajrychová - Amelina Obrok
Elmanda

RNDr. Z. Kapustová
Foto: V. Chramazda

Viac ako 370 účastníkov z 12 európskych krajín
s 330 koňmi bojovalo počas štyroch dní o 20 majstrovských titulov v disciplínach ako drezúra, parkúr,
všestrannosť, záprahové jazdenie či v piatich westernových disciplínach! Také boli tohtoročné, v poradí už
šieste, Majstrovstvá Európy haflingov, ktoré sa konali
v dňoch 22. – 25. augusta v jazdeckom centre v Stadl
Paure pod organizačnou taktovkou Svetovej chovateľskej a športovej asociácie haflingov (HWZSV).
ME sa konajú každé tri roky už od roku 2003
a prezentujú širokú škálu rôznych jazdeckých disciplín, ktoré potvrdzujú univerzálnosť a všestrannú
využiteľnosť koní plemena hafling. Ukážkové počasie
a nabitý program počas celých štyroch dní prilákali
do areálu množstvo divákov, a to zvlášť počas divácky veľmi atraktívnych a obľúbených disciplín akými
sú parkúr, cross - country a vozatajský maratón, ktorí
vytvorili pre súťažiacich skvelú atmosféru ako stvorenú na podávanie vrcholových výkonov.
Slovenskú republiku na tomto významnom podujatí zastupovalo pod záštitou Slovenskej asociácie chovateľov haflingov, ako členskej organizácie HWZSV,
7 koní v celkovo piatich disciplínach. Najväčší úspech
na ME dosiahla slovenská výprava v skokovom Pohári
národov, kde sa zmiešaný česko – slovenský tím v zložení Tereza Sixtová – Arezza (SR), Renata Vajrychová –
Amelina Obrok (SR) a Petra Dvořáková – Daylight (ČR)
umiestnil v konkurencii 18 tímov na fantastickom
2. mieste! Rovnako v parkúre mladších koní sa skvele predviedla Renata Vajrychová s Amelinou Obrok,
ktorá sa v 1. kole umiestnila na 4. mieste a v 2. kole
sa posunula ešte o priečku vyššie. V celkovom hodnotení skončila na úžasnom 4. mieste v konkurencii
19 súťažných dvojíc. V parkúre mladších koní SR
reprezentovala aj Blanka Vajrychová s Amedianou
Obrok, a v parkúre starších koní zas Tereza Sixtová
s Arezzou, Karolína Kocíková s Cabinou a Rozália Jecelínová s Campbellou. Tým to na „bedňu“ bohužiaľ
tentokrát nestačilo, napriek tomu však podali veľmi
slušné výkony v silnej konkurencii 52 súťažných dvojíc. Vo westernových disciplínach malo SR hneď 3
želiezka v ohni – Richarda Šveca so Staschom, ktorí
sa v disciplíne mountain trail umiestnili na peknom
5. mieste, najmladšiu účastníčku celých ME Emmu
Hotovú, ktorá sa vo western pleasure umiestnila
s kobylou Elmanda na celkovom 7. mieste, a napokon Viktóriu Horníkovú taktiež s Elmandou, ktoré
sa v prvom kole western horsemanship umiestnili
na krásnom 3. mieste. Po druhom kole sa im bohužiaľ
medailovú pozíciu nepodarilo udržať, napriek tomu
predviedli super výkon.
Historicky druhý štart zástupcov SR na ME haflingov sa vydaril, o čom svedčia aj spomenuté výsledky.
Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme, ďakujeme za kvalitnú reprezentáciu, a zároveň veríme, že
dosiahnuté úspechy budú motiváciou pre účastníkov
budúcich ME v roku 2021.
RNDr. Z. Kapustová
Foto: A. Novotná

Emma
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Richard Švec - Stasch
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ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR – OPAVA

DREZÚRNY PRÍBEH

V dňoch 23. – 26. 8. 2018 sa konalo
už 9. kolo Českého skokového pohára,
tentokrát v areáli JK Opava - Kateřinky.
Slovenským jazdcom sa najviac darilo
v sobotných a nedeľných najvyšších súťažiach.
Sobotňajšiu súťaž na výške 130 cm
vyhral Igor Šulek z klubu Ranč Palomino Bohunice na koni Wavo Lampard
(po žrebcovi Papillon, z matky po Lady´s Lower s.v.), druhé miesto obsadila Kateřina Kubrická na koni Lentilka
a tretie Klára Dostálova na koni Mana 3,
obe z ČR.
Súťaž na výške 140 cm, ktorá sa
pokladala za generálku na nedeľňajšiu
Veľkú cenu, vyhral znova Igor Šulek, tentokrát s koňom Wavo Aramis (po žrebcovi Ballast, z matky po Almspatz). Druhý
bol Marek Klus s Carebisom a tretí Jan
Štetina s Verdim-S, obaja reprezentujúci ČR.
V nedeľu bola na programe Veľká cena
Opavy na výške 145 cm. Iba jednému
Igor Šulek s koňom Wavo Aramis
jazdcovi – Ondřejovi Zvárovi sa podarilo
náročný kurz maďarskej staviteľky Magva, ktorý dokončil parkúr bez trestných bodov a obsadil
dolny Erdélyi prekonať bez trestných bodov s obidvomi svojimi koňmi. V sedle Quimera M preko- 9. miesto.
V súťaži 140 cm sa umiestnil Igor Šulek s Wavo Aranal aj finále bez penalizácie a zaslúžene vyhral. S koňom
misom
(po žrebcovi Ballast, z matky po Almspatz)
Chaccolana sa však po rýchlej jazde dopustil chyby vo fina
3.
mieste.
Sobotňajšiu Grand Prix CSI2* na výške
nále, čo mu nakoniec stačilo na 3. miesto. Druhé miesto
prekážok
145
cm
vyhral brazílsky jazdec Luiz Francisco
si odniesol Igor Šulek s Wavo Aramisom z Ranča Palomino
De
Azevedo
s
koňom
HBR Dance.
Bohunice, ktorý po chybe v základom kole dokončil finále
Grand
Prix
CSI4*
sa
išla v nedeľu na výške prekážok
bez trestných bodov a v najrýchlejšom čase.
do 160 cm. Vyhral belgický jazdec Dominique Hendrickx
s Bacardi Les Hauts.
Summer Tour Šamorín 18. – 22. 7. 2018 (1. týždeň)
V júli sa konali v Šamoríne 2 týždňové medzinárodné
preteky Summer Tour 2018 na úrovni CSI4*, CSI2*, CSI1*
a CSIYH1*.
Na CSIYH1* v súťažiach pre 6-ročné kone reprezentoval Slovensko Martin Bulík ml. s koňom Archiebald
(po žrebcovi Argento, z matky po Acordino-T s.v.), ktorí
v prvom kole tejto súťaže s výškou prekážok 125 cm obsadili po čistom parkúre 16. miesto. Vo finále im patrila
10. priečka. Zvíťazil Urm Bauman s koňom Larisal zo Slovinska.
V súťažiach do 125 cm pri CSI1* sa najviac darilo Barbore Sokolovej z JŠ Topoľčianky s koňom Wavo Reyna
(po žrebcovi Ballast, z matky po Caledo), ktorá obe kolá
aj finále tejto túry vyhrala.
Súťaž 130 cm pri CSI1* vyhral Igor Šulek z Ranča Palomino Bohunice s koňom Wavo Lampard (po žrebcovi
Papillon, matky po Lady´s Lower), piate miesto obsadil
Drahoslav Gašparovič z Ippica Dunaj Bratislava s koňom
Wavo Lambáda (po žrebcovi Rock`n Roll s.v., z matky
po Lady´s Lower s.v.). V piatkovej súťaži 130 cm sa Igor
Šulek s Wavo Lampardom umiestnil na 5. mieste. Sobotňajšiu Grand Prix CSI1* na výške prekážok 135 cm vyhral
Alex Duffy z Írska s koňom FTS Killossery Konfusion.
Na úrovni CSI2* s výškou 130 cm sa najviac zo slovenských jazdcov a koní v súťaži darilo Jánovi Ciganovi ml.
s koňom Arcan (po žrebcovi Westton Coldrex, z matky
Alexandra) z jazdeckého klubu JK Slovan Háje Bratisla-
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Summer Tour Šamorín 25. – 29. 7. 2018 (2. týždeň)

Na začiatku tohto roku sme nevedeli, aká sezóna
nás čaká. Každopádne nevyzerala nádejne. Sofia si
v decembri po páde z koňa počas skokového tréningu
zlomila ramennú kosť tesne pod ramenným kĺbom. V januári mala ruku ešte v ortéze, vo februári začali prvé
vychádzky na koni.
Po niekoľkotýždňovej nútenej pauze kvôli zraneniu
sme zvažovali, ako sa dostať späť do formy. Keďže sme
začali spolupracovať s jedným z najlepších drezúrnych
trénerov na Slovensku, Ádámom Pátoczom, rozhodli
sme sa, že sa budeme prvé mesiace v roku intenzívne
venovať najmä drezúrne. Tam niekde sa začal písať príbeh Sofie a Piafa.
Sofia, dvanásťročné dievča, žiačka osemročného
Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Piaf, plemenný žrebec slovenského chovu, ktorý pôsobí vo svojom materskom žrebčíne, Žrebčíne
Motešice. Tieto dve stvorenia s podobnými povahami
– vyrovnané, pokojné, s obrovskou vôľou a vnútornou
silou – našli k sebe cestu. Sofka sa postupne zotavovala,
Piaf poctivo pracoval a Ádám zodpovedne a trpezlivo
trénoval. Výsledkom tejto vzácnej spolupráce začala
byť nielen spoločná radosť, ale aj výborné umiestnenia v drezúrnych súťažiach. V máji sme sa rozhodli, že
skúsime zabojovať o účasť na Majstrovstvách Európy.
Niekomu sa náš plán zdal priodvážny, my sme mu verili.
Niekedy jednoducho človek musí siahať ku hniezdam,
aby dočiahol aspoň na komín.
Preteky v polovici júna v Brne definitívne rozhodli, že
Sofia s Piafom spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Boli sme
všetci šťastní, ale aj trochu nervózni. Cítili sme zodpovednosť za to, že budeme reprezentovať našu krajinu.
Začali sme sa chystať na cestu. Veľkou pomocou nám
bola podpora Zväzu chovateľov koní na Slovensku, bez
ktorej by sme sa zrejme na podujatie nedostali.
Majstrovstvá Európy v kategórii detí, juniorov a mladých jazdcov sa konali 9. – 15. 7. vo Fontainebleau

vo Francúzsku v troch disciplínach, v drezúre, parkúre
a všestrannej spôsobilosti. Na vrcholné podujatie sezóny dorazilo 620 jazdcov z 30 krajín Európy. V kategórii
detí sa zúčastnilo drezúry 44 jazdcov.
Naša výprava bola správne nabudená, počas drezúrnej úlohy sme so zatajeným dychom sledovali každý
pohyb Sofie a Piafa. Vedeli sme, že ostatné deti trénovali oveľa dlhšie, a väčšina z nich sa venovala len tejto
jazdeckej disciplíne. Cieľom bolo, aby sme neskončili
poslední. Prvú úvodnú súťaž absolvovali za 59,576 %, čo
im stačilo na 41. miesto. V súťaži družstiev si polepšili,
získali hodnotenie 60,423 % a udržali si 41. pozíciu. Cieľ
sme splnili. Spokojní sme si mohli vydýchnuť.
V kategórii juniorov sme potom pozorne sledovali
našu ďalšiu reprezentantku, skúsenú Leu Jakubíkovú s Da Felice, ktorá súťažila medzi 69 juniormi
z 22 krajín. Za svoju jazdu v súťaži družstiev získali
67,091 % a skončili presne v polovici štartového poľa,
na 34. mieste. Svoju pozíciu si výrazne vylepšili v súťaži
jednotlivcov, kde zajazdili za 67,882 % a vybojovali tak
úžasné 24. miesto.
Domov sme odchádzali plní dojmov, zážitkov a skúseností. Atmosféra podujatia tohto rozmeru bola nesmierne vzrušujúca a povzbudzujúca. Uvedomili sme si, že
popri účasti kobyly Furioso XXIV Gomba na Svetových
jazdeckých hrách pred 4 rokmi patrila účasť Piafa
na Majstrovstvách Európy k ďalšiemu významnému
úspechu slovenského chovu a chovu Žrebčína Motešice.
Okrem toho sme videli jazdecky veľmi vyspelé deti,
čo nás motivovalo k ďalším výkonom. Aj preto naša
cesta viedla z Fontainenbleau rovno do Topoľčianok,
kde Sofi vďaka čerstvým skúsenostiam a vnútornému
sústredeniu získala s Piafom titul Majsterky Slovenskej
republiky 2018 v drezúre v kategórii detí.
D. Petranová
Foto: archív autorky

O týždeň neskôr sa v Šamoríne konali znova medzinárodné parkúrové preteky na úrovni CSI4*, CSI2*, CSI1*
a CSIYH1*.
V súťaži 140 cm pri CSI2* sa vo štvrtok najviac darilo
Igorovi Šulekovi z Ranča Palomino Bohunice, ktorý obsadil s koňom Wavo Aramis (po žrebcovi Ballast, z matky
po Almspatz) prvé miesto, a s Wavo Chiccou (po žrebcovi
Aristo Z, z matky po Edminton) prekonal parkúr taktiež
bez trestných bodov, ale v pomalšom čase a obsadil
12. miesto. Sobotňajšiu Grand Prix CSI2* na výške prekážok 145 cm vyhral belgický jazdec Jerome Guery s koňom
Jelly Belly van het Eikenhof.
Prvé aj druhé kolo súťaže 130 cm pri CSI1* vyhral slovenský reprezentant Igor Šulek s koňom Wavo Lampard
(po žrebcovi Papillon, z matky po Lady´s Lower s.v.).
Grand Prix CSI1* s výškou prekážok 135 cm najlepšie
zvládol Alex Duffy s koňom Barnike z Írska.
V nedeľňajšej Grand Prix CSI4* s prekážkami do 160 cm
sa najviac darilo Enriquemu Gonzalesovi s koňom Chacna
z Mexika. Zo slovenských reprezentantov sa najlepšie
umiestnil Bronislav Chudyba, ktorý zvládol základné kolo
bez trestných bodov. V rozoskakovaní však spravil jednu
chybu, a to stačilo na 5. miesto.
BS
S. Petranová na koni Piaf
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„KONE V PARKU“ – TRENČIANSKE TEPLICE

HRUBOŇOVO

14. 7. 2018 sa konal už druhý ročník príjemného podujatia
„Kone v parku“. Jedinečné prostredie dotvárané sochárskym
umením a atmosférou kúpeľného mesta boli predzvesťou príjemného popoludnia.
V Trenčianskych Tepliciach sa stretlo 9 pretekárov z Čiech
a Slovenska. Tentokrát svižnejšia a jednoduchšie zostavená
trať pre prvú disciplínu dala pretekárom aj tak zabrať. „Rýchlosť zabíja ...“ – tento výrok však nepotvrdil výkon Patrika
Játyho zo Pšurnovíc, ktorý s prehľadom a bez trestných bodov
túto disciplínu vyhral. Po prehliadke trate pre druhú disciplínu
sa mohol strhnúť „boj“ o jej víťazov. Pavol Blaško si s novou
členkou jeho pretekárskej dvojice Palmou počínal výborne
a svoje kvality obhájili aj v tejto disciplíne, ktorú vyhrali. Pre
„kráľovskú disciplínu“ – ťažký ťah, boli tentokrát pripravené
sane so štartovou hmotnosťou 1 600 kg. Koncová hmotnosť
2 800 kg sa ťahala vo finálovom štvrtom kole, do ktorého sa
prebojovali len dva páry: kone Ľubomíra Chromca a Ľuboša
Dobrotku. Oleg a Oidipus dotiahli záťaž na pomyselnú zlatú
métu, a tak sa stali s Ľubošom Dobrotkom aj víťazmi tretej
disciplíny. Kobylky Anoxa a Luna predviedli viac než obdivuhodný výkon v silnej konkurencii a získali zaslúžené druhé
miesto. Mladučké valachy Titan a Liso Jozefa Vrecka takisto
predviedli obrovskú chuť k ťahu, a tak im nepopierateľne patrí bronzová medaila.
O celkových víťazoch rozhodlo až koncové umiestenie
v tretej disciplíne. Najmenší počet bodov za celý deň – 8
získal Patrik Játy s Mačekom a Litvorom, ktorý sa hrdo „postavili“ na stupeň víťazov. Bielu kokardu a ceny prislúchajúce
k druhému miestu si domov odniesol Jozef Vrecko, ktorý sa
stal o priečku lepším pred Marianom Fizekom z Českej Republiky vďaka lepšiemu umiestneniu v tretej disciplíne.
Organizátorom ďakujeme za zorganizovanie naozaj príjemného podujatia, a ZCHKS za zastrešenie naozaj reprezentatívnych pretekov. O rok dovidenia.

Po zrušení tradičných pretekov v Golianove sa
v termíne prvej augustovej soboty rozhodli zorganizovať furmanské preteky nadšenci furmanstva
okolo Alojza Pekaroviča v spolupráci OU v Hruboňove. Tejto malej obci na rozhraní nitrianskeho a topoľčianskeho okresu sa podarilo prvým
ročníkom furmanských pretekov vzdať hold 160
furmanom, ktorí v 50. rokoch minulého storočia
v obci furmančili. Pamätníkom sa tisli slzy do očí
pri pohľade na slávnostný konský sprievod šinúci
sa dedinou.
Lojzo Pekarovič pre preteky zvolil miestnu časť
Výčapky, ktorá pripomínala les v malom. Kopcovitý terén a stromoradie vytvorili jedny z najlepších
podmienok pre prezentáciu chladnokrvných koní
v seriáli pretekov organizovaných ZCHKS v roku
2018. Kvalitné súťažné pole furmanov pripravilo
pre divákov nezabudnuteľné zážitky. Vo furmanskom slalome všetkých prekvapil hosť z ČR Jaroslav Marvan s párom kobýl Gráta a Gira. V ovládateľnosti svoju zručnosť potvrdil Paľo Blaško
z Hričovského Podhradia s norikmi muránskymi
Rostanom a Palmou. V ťažkom ťahu svoje kvality
potvrdil nestarnúci Paľo Kitaš s Ostermanom a Rebelom, ktorý zároveň zvíťazil i v celkovej súťaži
pred Pavlom Blaškom a Ľubom Dobrotkom.
V Hruboňove sa potvrdilo príslovie „Kde je vôľa
tam je cesta.“ Celé podujatie sa nieslo v priateľskej atmosfére bez nervozity a nevraživosti.
Za príkladnú organizáciu je potrebné poďakovať
celému realizačnému tímu na čele s Alojzom
Pekarovičom. Ostáva len veriť, že entuziazmus,
s ktorým pripravili prvý ročník pretekov v Hruboňove, im vydrží i pre rok 2019.

Z. Podhorská

FG

„DEŇ CHOVATEĽOV KONÍ“
BOBROVECKÁ DOLINA
V prekrásnom prostredí Bobroveckej doliny
sa dňa 25. 8. 2018 už po 14-ty raz stretli milovníci koní na „Dni chovateľov koní“.
V predošlých ročníkoch boli tieto preteky
kombinované so záprahovými, resp. parkúrovými pretekmi. Tento ročník sme venovali
výlučne furmanom, a kvôli vyššej úrovni pretekov sme ich prihlásili do kalendára ZCHKS.
Bohužiaľ duplicitne s našim termínom prebehli
v Detve preteky AFUSu, čo bolo hlavnou príčinou nízkej účasti, keď súťažilo len 5 pretekárov. Napriek tomu hodnotím preteky ako
vydarené či po športovej alebo spoločenskej
stránke. Najlepší výkon podal p. Pavol Blaško,
ktorý sa stal celkovým víťazom. Druhé miesto
obsadil p. Márius Sondor, a tretí v poradí skončil p. Marian Kurpaš. Divácka súťaž v pílení
dreva prilákala na štart 12 dvojíc a bola príjemným spestrením podujatia. Keďže furmanské preteky prebiehali podľa pravidiel ZCHKS,
súťažili dva záprahy, teda dva páry koní.
Z toho dôvodu sa pretekov nezúčastnilo 8 až
10 pravidelných účastníkov z Liptova a okolia,
lebo pretekajú s jedným koňom. Pri organizovaní ďalších pretekov sa z dôvodu väčšej účasti vrátime k pretekaniu s jedným koňom.
M. Gajan
riaditeľ pretekov

VELUŠOVCE
Štvrtý ročník furmanských pretekov vo Velušovciach 1. 9. 2018 bol
posledným kvalifikačným podujatím súťaže „O pohár ZCHKS 2018“, kde
mali furmani možnosť získať body do celkového poradia rozhodujúceho
o tom, ktorí furmani budú reprezentovať Slovensko na medzinárodných
pretekoch v Klokočove v Českej republike. Z furmanov, ktorí mohli reálne prehovoriť do poradia na prvých miestach, nevyužil túto možnosť
len Ľubo Dobrotka.
Velušovské preteky si získavajú stabilné miesto vo furmanskom
kalendári a stávajú sa aj tradičnou domácou športovou akciou, o čom
svedčí tiež veľký počet divákov, ktorí túto akciu navštívili.
Domáci staviteľ tratí Márius Sondor tohoto roku v prvom kole vynechal zložité prvky, a tak trať vyhovovala súťažiacim s dynamickým
prejavom jazdy. Prvý skončil Patrik Játy pred Pavlom Blaškom, ako tretí
sa umiestnil Tibor Tóth.
Profil druhej disciplíny bol náročnejší. Furmani museli preukázať
silu a schopnosti svojich koní pri začelovaní a zastavení na presnosť.
V tomto kole zvíťazil Piotr Kubica z Poľska. Ako druhý sa umiestnil Pavol
Kitaš a tretí Patrik Játy.
Tretia disciplína, ťažký ťah, sa začala na hmotnosti 1 300 kg. Do ďalších kôl sa postupne pridávalo po 225 kg. Víťazom ťažkého ťahu sa stal
Marián Fizek z ČR pred Jozefom Gibalom a Máriusom Sondorom.
Celkovým víťazom furmanských pretekov vo Velušovciach sa stal
Patrik Játy. O celkovej vyrovnanosti výkonov svedčí to, že furmani
na druhom a treťom mieste mali rovnaký počet bodov, a o celkovom
umiestnení rozhodovalo lepšie umiestnenie v druhej disciplíne. Celkovo na druhom mieste sa tak umiestnil Pavol Kitaš a tretí skončil Marián
Fizek.
Na záver treba poďakovať domácim organizátorom za kvalitnú prípravu podujatia a furmanom za korektné súťaženie.
Ing. V. Šmelko

Foto: archív M. Sondor

Slávnostný nástup - Trenčianske Teplice. Foto: archív ZCHKS

22

Svet koní

Svet koní

23

FURMANI ORALI V SENOHRADE

FURMANI ORALI V SENOHRADE
Ľ. Dobrotka a J. Halás pri odpočinku

J. Bajnok so synom

V sobotu, 8. septembra 2018, mali svoju premiéru
„Otvorené majstrovstvá Slovenska v orbe dvojzáprahmi
jednoradličným pluhom“. Uskutočnili sa na pozemkoch
PD Senohrad (okres Krupina).
Prípravu a organizačné zabezpečenie majstrovstiev
mal pod „palcom“ Ing. Stanislav Puvák, ktorý ešte
na začiatku kalendárneho roka prišiel s myšlienkou zorganizovať takéto podujatie. Oslovil Zväz chovateľov koní
na Slovensku (ZCHKS), od ktorého dostal súhlas na zorganizovanie takýchto majstrovstiev. Podujatie bolo zaplánované aj do kalendára súťaží organizovaných ZCHKS
a zároveň sa stal aj jedným zo sponzorov majstrovstiev.
Ako ďalší zo sponzorov vystupovali Slovenské farmárske
družstvo a výživárska spoločnosť SK Farm Partners. Poďakovanie za poskytnutie pozemku pre majstrovstvá,
ako aj technického zázemia pre ich zorganizovanie samozrejme patrí predovšetkým pracovníkom PD Senohrad
a Obecnému úradu v tejto obci. Aj s ich finančným a organizačným prispením sa podarilo pripraviť podujatie,
ktorého hlavným cieľom bolo udržať a ďalej podporovať
tradície maloroľníctva a domácich hospodárstiev v regióne. Po zverejnení termínu a programu majstrovstiev
a oslovení viacerých oráčov sa napokon na podujatie
postupne prihlásilo 10 oráčov z rôznych regiónov Slovenska.
Pozemky pre súťažiacich oráčov boli namerané podľa
vopred zverejnených „Pravidiel súťaže v orbe dvojzáprahmi“, ktoré boli už v prechádzajúcich rokoch pre
furmanské súťaže v orbe pripravené Slovenskou spoločnosťou pre orby (SSpO). Každý súťažiaci dvojzáprah mal
zorať pozemok o rozmeroch 10 x 30 m. Aj keď „Pravidlá
orby“ obsahujú aj údaj o čase, v rámci ktorého má byť
orba vykonaná, už v úvode pri otvorení majstrovstiev
bolo povedané, že čas orby nebude dôležitý, ale rozhodujúcimi ukazovateľmi pre hodnotenie orieb budú predovšetkým kvalitatívne parametre uvedené v „Pravidlách
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orby“. K nim pribudol ešte jeden ukazovateľ, a tým bola
hĺbka orby, ktorá bola stanovená na minimálne 15 cm.
Podľa vypracovaných „Pravidiel orby“ bol súťažný pozemok rozdelený na dve časti, z ktorých prvá bola oraná
spôsobom „do skladu“ a druhá „do rozoru“. Po ukončení
orieb na jednotlivých pozemkoch boli spracované výsledky, na základe ktorých sa najlepšie pri orbe darilo súťažiacemu na pozemku č. 2, ktorým bol Martin Veterník
z Príboviec. Za svoju prácu získal najvyšší počet bodov
a vyoral si prvé miesto. Ako druhý sa umiestnil oráč, ktorý oral na pozemku č. 7, a ním bol Jozef Halás z Nového
Mesta nad Váhom. Tretím v poradí bol Ľubomír Chromec
z Turčianskych Kľačian, ktorý aj oral na pozemku č. 3.
Ostaní oráči, ktorými boli Jozef Bajnok z Klastavy, Ľuboš
Dobrotka z Chrenovca – Brusno, Ján Gallo zo Sokolníkov,
Anton Puvák z Vrbového, Ing. Stanislav Puvák zo Senohradu, Lukáš Šulák zo Šintavy a Jaroslav Štefanides
z Bystričky, svorne obsadili štvrté miesto. Všetci súťažiaci oráči boli pri vyhodnotení „Majstrovstiev v orbe “
ocenení „Diplomom za účasť“, prví traja oráči získali
poháre za svoje umiestnenie, dostali aj finančnú odmenu
od ZCHKS a ich dvojzáprahy dostali od sponzorov jadrové
krmivo v podobe ovsa.
Hlavnému organizátorovi „Majstrovstiev v orbe“,
sponzorom a samozrejme hlavne súťažiacim patrí za úsilie, ktoré vynaložili pri príprave a organizačnom zabezpečení tohto nádherného podujatia, úprimné poďakovanie a žiada sa vysloviť presvedčenie, že „nultý“ ročník
„Majstrovstiev v orbe jednoradličným pluhom“ nebude
zároveň posledným, ale že bude mať svoje pokračovanie
aj v ďalších rokoch.
doc. Ing. J. Ďuďák, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Foto: FG

FURMANSKÉ SÚŤAŽE - AFUS
Nálepkovo a Švedlár
Asociácia furmanov Slovenska sa tento rok rozhodla
zorganizovať v rámci celoročných pretekov aj dve kolá
so zastúpením pretekárok ženského pohlavia. Tieto dve
kolá sa konali v Nálepkove 28. 7. a vo Švedlári 1. 9.
2018.
Pretekárky mali pripravenú vlastnú kategóriu, ale
platili pre ne rovnaké pravidlá aj trať ako pre ostatných
pretekárov. Pretekov sa zúčastnili pretekárky: Miriama Smoradová, Veronika Ďuricová, Zuzana Podhorská
a Ivanka Pocklaňová. Pretekárky sa nedali zahanbiť, aj
v mužskej konkurencii si počínali viac než úctyhodne
a s ich časmi sa objavovali na popredných miestach aj
v zmiešanom hodnotení.
Z dvoch kôl si najlepšie počínala Zuzana Podhorská
z Turčianskych Kľačian s Anoxou a Lunou. Za nimi sa
umiestnili kobylky Baška a Dana Miriamy Smoradovej
z Nálepkova, a bronzovú medailu získala Veronika Ďuricová z Brezovice s jej valachmi. Tieto preteky boli samozrejme taktiež určené aj pre furmanov a nie len pre
furmanky. Pretekárov sa zišlo 13, pričom v Nálepkove sa
najlepšie darilo kobylkám Patrika Žilíka a vo Švedlári si
víťazstvo vybojoval Ján Francisty st. z Krupiny s Dodom
a Elegánom.
AFUS je oproti pretekom ZCHKS trochu temperamentnejší, s menšími rozdielmi v pravidlách v oboch

Z. Podhorská v ťažkom ťahu s kobylami Anoxa a Luna

organizáciách. Obe organizácie ponúkajú množstvo
kreatívnych prekážok vo všetkých disciplínach, ktoré by
si mohli navzájom od seba preberať. Myslím, že tieto
preteky boli príjemným spestrením celoročnej sezóny,
a organizátorom osobne ďakujem za skvelú myšlienku
a jej zorganizovanie. Dúfam, že sa to stane tradíciou,
a už teraz sa teším na ďalší ročník.
Z. Podhorská
Foto: archív autorky
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FURMANSKÉ SÚŤAŽE V ČR
Šťastný vítěz roku 2018 s hlavní cenou – modelem ruchadla bratranců Veverkových

ÚSPĚCH SLOVENSKÉHO ORÁČE V SOUTĚŽI
„O RUCHADLO BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH“
– PARDUBICE
Po loňské premiérové účasti slovenského reprezentanta
v českých soutěžích orby koňmi se Martinovi Veterníkovi
z Príbovců u Martina povedl 25. 8. 2018 husarský kousek.
Na XVI. ročníku soutěže v orbě koňmi „O ruchadlo bratranců Veverkových“ na pardubickém závodišti obsadil
mezi pravidelnými účastníky z ČR I. místo v kategorii klasických jednostranných pluhů s bodovým ziskem 183,5 b.
z max. 200 možných. Tato soutěž je již tradiční součástí
výstavy „Koně v akci“, ta se v letošním roce konala v Pardubicích již po dvacáté. Výhodou této výstavy je obrovský
areál Dostihového závodiště (letos v říjnu se zde jede již
128. ročník legendární Velké pardubické steeplechase),
který umožňuje i konání oráčského klání, a to na oranici
u Poplerova skoku. Tradičním partnerem této kategorie
vedle pořádajícího Dostihového spolku Pardubice je Obec
Rybitví, v níž v roce 1827 byl poprvé představen převratný
vynález ruchadla (více jsem o historii jeho vzniku zmiňoval v tomto časopise loňský rok v souvislosti s historicky
první účastí Slovenské republiky v českých soutěžích).
Další velkou radostí je, že se úspěšně představily v orbě
klisny plemene Muráňský norik, jež jsou zařazeny do slo26
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Martin Veterník se svými klisnami „v akci“

venských genetických zdrojů. Martin („od Martina“) oral
s krásně spárovanými chovnými klisnami J.T. Kola (po Tischler Vulkan I Gorej) a Libra (po Hochberg Schaunitz XV),
a předběžně přislíbil i účast na taky XVI. ročníku MČR
v orbě koňmi v Kamenici n. Lipou 6. 10. 2018. O nadšení
a zaujetí obou bratrů Veterníkových svědčí také fakt, že
se svojí Avií absolvovali do Pardubic s nutnými objížďkami
cestu dlouhou takřka 350 km.
Závěrem jsem osobně rád, že se soutěžní orba koňmi
na Slovensku úspěšně rozvíjí, a že (kromě mě známé orby
v rámci „Celostátních dní pole“ ve Dvorech nad Žitavou)
se 8. 9. 2018 v Senohrade již uskutečnilo i I. otevřené Mistrovství Slovenské republiky v této disciplině, a upřímně
přeji slovenským kolegům zdar, výdrž a další velké nadšení při organizování těchto oficielních soutěží. V roce 2003
jsem si taky nebyl jistý, zda se nám tehdy naše snažení
zdaří a zda se soutěže v orbě koňmi vůbec ujmou, a vida,
v letošním roce máme již 16-ti letou hezkou tradici.
S tradičním přáním „Rovné brázdy“ všem oráčům a případně navíc i s doplňujícím heslem „Orbě zdar!“
Ing. J. Navrátil, CSc.
Společnost pro orbu ČR
(a od počátku pořadatel těchto soutěží v ČR)
Foto: archiv Dostihového spolku Pardubice, a. s.
Krásná momentka národní kulturní památky ČR – starokladrubských vranek v pluhu
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OTVORENÉ MČR CHLADNOKRVNÝCH KONÍ 2018 - KLOKOČOV (ČR)
V dňoch 15. – 16. septembra 2018 sa uskutočnili v žrebčíne Františkov dvor v českom Klokočove Majstrovstvá ČR v kombinovaných súťažiach
chladnokrvných koní. Kvalifikácie sa zúčastňovali
aj slovenskí furmani, a do klokočovského finále sa
kvalifikovali dvaja: Ján Francisty ml. a Pavol Kitaš.
Obom sa podarilo kvalifikovať sa do súťaže jedno
i dvojzáprahov.
V prvý deň sa súťažilo v jednozáprahoch, a súťaž
ovládol minuloročný víťaz Jan Blizňák so Švárnou.
Druhé miesto obsadil David Jánoš s Brysem Stadleckým a tretie miesto si vybojoval Pavol Kitaš
s Ostermannom. Nebyť zbabranej práce s drevom,
kde obsadil až desiate miesto, mohol sa postarať
o prekvapenie. Okrem tohto úspechu Janko Francisty zvíťazil s Cedrikom v cenenom ťažkom ťahu,
takže v prvom dni Slováci určite nesklamali.
V nedeľu celkovú súťaž ovládol na Slovensku
dobre známy Marián Fízek, ktorému sa po rokoch
snaženia podarilo zasadnúť na trón aj v ČR. Umnými a taktickými jazdami vo všetkých troch disciplínach nedal nikomu šancu a jasne zvíťazil. Najmä
v ťažkom ťahu všetkých presvedčil, že na Lorda
a Bunteka sa stále môže spoľahnúť, a vyslal jasný
signál pre všetkých, ktorí sa zúčastnia spoločných
majstrovstiev ČR a SR koncom septembra. Striebornú medailu si vybojoval Pavel Reichel s koňmi
Neron a Brys Slezský, ktorý zvíťazil vo vozatajskej
súťaži a tretie miesto získal za prácu s drevom.
Na celkovo druhé miesto ho odsunulo jeho príliš
skoré ukončenie ťažkého ťahu. Slovák Paľo Kitaš
s koňmi Ostermann a Cyrano po vyrovnaných výkonoch vo všetkých troch disciplínach obsadil celkovo
tretie miesto.
Z pohľadu slovenskej účasti možno povedať, že
Slováci v Klokočove nesklamali, a už teraz sa môžeme tešiť na spoločné meranie síl 30. 9. 2018.

J. Francisty ml.

FG

P. Kitaš

Slávnostný nástup

28

Svet koní

Svet koní

29

Rozpis jazdeckých pretekov

„ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ “ A „ŠAMPIONÁT PONY“ 2018
Usporiadatelia: JK Trenčín – Nozdrkovce v spolupráci so ZCHKS Topoľčianky
Dátum konania: 06.-07. 10. 2018
Miesto: Jazdecký areál Cedos Trenčín – Nozdrkovce (www.stajnacedos.sk)
Kontaktná adresa: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky
Telefón: 037 630 06 75; Fax: 037 630 15 59; e-mail: zchks@horses.sk
Riaditeľ: prof. Ing. M. Halo, PhD.
Hlavný rozhodca: prof. J. Halgoš
Tajomník: Mgr. Adela Maxonová
Tech. delegát: A. Virághová
Stevard: Nikola Rýdza
Rozhodca: Ing. L. Polyaková, Ing. K. Šulko
Lekárska služba: zabezpečí usporiadateľ
Autor parkúrov: Jana Holá, ČR
Veterinárna služba: MVDr. Pilát
Podkováč: zabezpečí usporiadateľ za úhradu
Účasť: pre kone spĺňajúce podmienky
Uzávierka prihlášok: 1. 10. 2018 do 1200 hod.
Ubytovanie: Penzión & Hostinec Nad stajňou
Ustajnenie: 40,- € box/podujatie seno, slama box (priamo v areáli)
1 deň 20,-€, el. prípojka- 20,-€ preteky, ustajnenienadstajnou@gmail.com,
Tel.: 0905 580 697. Ustajnenie prednostne pre 4-7 ročné kone.
Súťaže 4-6 a 8-10 sú otvorené pre 4,5,6,7 ročné kone všetkých plemien.
Súťaže 1 a 2 otvorené len pre pony a malé kone do 148 cm palicovej miery.
Prémia pre plemenné kone narodené v SR - najlepšie tri kone jednotlivých
kategórií viď. rozpis.
Prémia pre troch chovateľov najlepších slovenských koní (prevodom na účet)
viď. rozpis.
Súťaže číslo 3,4 a 11 otvorené i pre ostatné vekové kategórie koní

Súťaže:
1.Názov: skok PONY "L" HANDICAP - I. kolo šampionátu pony
Dátum: 06.10.2018 Čas: 10.00 hod.
Čl. pravidiel: 273.3.3.2.4.3
Výška prekážok:kat. pony A - 70 cm, kat. pony B - 80 cm
Počet prekážok: 9/11
Rýchlosť: 325 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Štartovné:
Ceny: vecné + stužky

2.Názov: skok PONY "S" HANDICAP - II. kolo šampionátu pony
Dátum: 06.10.2018 Čas: následne
Čl .pravidiel: 273.3.3.2.4.3
Výška prekážok:
kat. pony A - 80 cm, kat. pony B - 90 cm
Počet prekážok: 9/11
Rýchlosť: 325 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Štartovné:
Ceny: poháre + stužky

3.Názov: súťaž st. „Z/ZL“ - „Cena firmy Levagri, a.s.“ – otvorená súťaž
Dátum: 06.10.2018 Čas: následne
Výška prekážok: 100/110 cm
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 160,-€ (50, 40,30, 20, 20)

Čl. pravidiel: 274.5.3
Počet prekážok: 8/4
Štartovné: 8,- €

8. Názov: súťaž st. „ZL“ – 2. kolo pre 4-ročné kone

Dátum: 07.10.2018 Čas: o 09,00 hod.
Čl. pravidiel: 273.3.2. 4.4
Výška prekážok: 110 cm
Počet prekážok: 10/11
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 1500,-€ (500, 400, 300, 200, 100)
Prémia pre prvé tri najlepšie umiestnené kone
narodené v SR 450,-€ (200, 150, 100)
Prémia pre chovateľov prvých troch najlepších koní narodených v SR
450,-€ (200, 150, 100)

9.Názov: súťaž st. „L*“ – 2. kolo pre 5-ročné kone

Dátum: 07.10.2018 Čas: následne
Čl. pravidiel: 273.3.2. 4.4
Výška prekážok: 120 cm
Počet prekážok: 11/13
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Ceny:2000,- € (650, 550, 400, 250, 150)
Prémia pre prvé tri najlepšie umiestnené kone
narodené v SR 450,-€ (200, 150, 100)
Prémia pre chovateľov prvých troch najlepších koní narodených v SR
450,-€ (200, 150, 100)

4.Názov: súťaž st. „ZL/L“ – „ Cena firmy Cavalo – T“ – otvorená súťaž
Dátum: 06.10.2018 Čas: následne
Výška prekážok: 110/120 cm
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 200,-€ (60, 50,40, 30, 20)

Čl. pravidiel: 274.5.3
Počet prekážok: 8/4

10.Názov: súťaž st. „S" – 2. kolo pre 6, 7 -ročné kone handicap

5.Názov: súťaž st. „Z*“ – 1. kolo pre 4-ročné kone

Dátum: 07.10.2018 Čas: následne
Čl. pravidiel: 273.3.2. 4.4
Výška prekážok: 6 r. 130 cm, 7 r. 135 cm
Počet prekážok: 11/14
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Ceny 3000,- € (1000, 800, 600, 400, 200)
Prémia pre prvé tri najlepšie umiestnené kone
narodené v SR 450,-€ (200, 150, 100)
Prémia pre chovateľov prvých troch najlepších koní narodených v SR
450,-€ (200, 150, 100)

6.Názov: súťaž st. „ZL“ – 1. kolo pre 5-ročné kone

11.Názov: súťaž st. „ZL/L“ – „ Cena poslednej príležitosti“
- otvorená súťaž

Štartovné: 10,- €

Dátum: 06.10.2018 Čas: následne
Čl. pravidiel: 273.3.2.4.4
Výška prekážok: 105 cm
Počet prekážok: 9/10
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Štartovné: 30,- €
(4 ročné kone narodené v SR oslobodené od štartovného)
Dátum: 06.10.2018 Čas: následne
Výška prekážok: 110 cm
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3

Čl. pravidiel: 273.3.2.4.4
Počet prekážok: 9/10
Štartovné: 40,- €

7. Názov: súťaž st. „L“ – 1. kolo pre 6,7 - ročné kone handicap

Dátum: 07.10.2018 Čas: následne
Výška prekážok: 110/120 cm
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 200,- € (60, 50,40, 30, 20)

Čl. pravidiel: 274.5.3
Počet prekážok: 8/4
Štartovné: 10,-€

Dátum: 06.10.2018 Čas: následne
Čl. pravidiel: 273.3.2.4.4
Výška prekážok:6 ročné 120 cm / 7 ročné 125 cm
Počet prekážok: 9/11
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Štartovné: 60,- €

Poznámky:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časovú úpravu programu. Usporiadateľ neakceptuje štarty mimo konkurencie.
Jazdci štartujú v korektnom jazdeckom úbore. Úhrada: náklady na preteky hradí vysielajúca organizácia. Usporiadatelia nepreberajú 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. Protesty treba predložiť písomne hlavnému rozhodcovi s vkladom 7,- €.

