
Hobby pre H2  Záprahové preteky a furmanské preteky 
XIII. ročník 

 
Rozpis 

 
I. Základné údaje 

Kód pretekov: 17902SA 
Termín:    02.09.2017 
Kategória:   HOBBY pre H2 
Organizátor:  KPKL Bobrovec 
Miesto konania:  Bobrovecká dolina, Vápenica 
 
Funkcionári 
Riaditeľ pretekov: Ing. Jozef Rusek 
Tajomník pretekov: Milan Gajan 
Hlavný rozhodca: Cyril Sedláčko,  
Rozhodcovský zbor: Ing. Marián Varga 
Staviteľ trate:  Ing. Marián Varga 
 
Dozor 
Lekárska služba:  Nemocnica Liptovský Mikuláš 
Veterinárna služba:  MVDr. Jozef Frian 
Podkováčska služba:  Ambróz Kovačič 
 
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 hobby súťaže 
  - aj nelicencovaní jazdci a kone, vek koňa min. 4 roky 

 
Kolbisko: 105 x 45m, šírka prekážok 180cm  
 
Opracovisko: trávnaté 80 x 40 m 
 
 
III. Prihlášky 
 

Zasielanie prihlášok:  písomne e-mailom alebo telefonicky: ggajanova@gmail.com , 
0903 595 787  

Uzávierka prihlášok: 1.9.2017 
 
Informácie:   Milan Gajan +421 903 595 787 
  



IV. Prekážkové preteky 
1. Hobby súťaž dvoj-záprahov: dvojkolová, hodnotenie podľa čl. 978 pravidiel SJF, 

- počet prekážok: 20 
- šírka bránok: 180 cm, 
- dĺžka trate:  600 m, 
- rýchlosť:  250 m/min, 
- povolené koče:  drezúrny, šírka kolies - 150 cm pneumatiky povolené 150 cm 

 
Ostatné tu neuvedené podľa platných všeobecných pravidiel SJF a pravidiel 
SJF pre záprahové súťaže. 

 
2. súťaž gazdovských koní – podľa pravidiel furmanov ZCHKS, 

- furmanský slalom (15 bránok - šírka 160 cm) 
- furmanská zručnosť s drevom (12 bránok – šírka 160 cm) + zastavenie + cúvanie 

na presnosť 
- ťažký ťah – postupné pripínanie dreva, dĺžka trate 80 m, max. čas 120 sek. 

 
V. Ceny a peňažné plnenia 
 

Ceny: -1. – 3. umiestnenie pohár+ kokarda, 
  -4. – 6. umiestnenie – vecné ceny + kokarda, 
  -Pre každý jeden záprah- pamätná kokarda. 

 

Štartovné    10 € (raňajky+obed, používanie trate). 
 
     Vhodné oblečenie: sako, kravata, klobúk, rukavice, prikrývka, kroj. 
 
VI. Časový harmonogram 
Sobota 02. 09.2017 
 
 09:00 – 10:00 prezentácia účastníkov súťaží, 
 10:00-10:30 prehliadka trate, 
 10:30  slávnostné zahájenie pretekov, 

11:00  súťaž č.1 – PREKÁŽKOVÁ JAZDA, 
 13:00  vyhodnotenie prekážkovej jazdy, 

13:30 – 16:30 súťaž č. 2 furmanské súťaže, 
 17:00  vyhodnotenie furmanských súťaží, záver. 
 
VII. 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 nesiezodpovednosť vysielajúca 
zložka/prihlasovateľ. Všetky náklady spojené s účasťou na pretekoch hradí vysielajúca zložka. 
Stávky nie sú povolené. 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu. 
 
                                                                                                                        Milan Gajan 
                                                                                                                        predseda KPKL 
 
 
Rozpis (za súťaž č. 1) schválený dňa:   23. 08. 2017 

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


