
Rozpis: 

Medzinárodné furmanské preteky krajín V 4 2017
Dátum konania: . 21.10.2017
Miesto: Jazdec Cedos s.r.o. Trenčín - Nozdrkovce
Kontaktná adresa:  ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky
Telefón/fax:  0905/832412, 037/6301559 email: zchks@horses.sk
Riaditeľ pretekov: Ing. Miroslav Maxon  
Hl. rozhodca: Ing. Šmelko
Tajomník:   Mgr. Adela Maxonová 0905580697 - kontakt pre stávkarov
Tech. delegát:   Ľuboš Kamas
Autor tratí:   Jozef Halás
Lek. služba:   zabezpečí usporiadateľ  
Vet. služba:   zabezpečí usporiadateľ 
Podkováč:     zabezpečí usporiadateľ  
Účasť:  maximálne štyri  dvojzáprahahy z každej krajiny ( nomináciu určuje organizácia zabezpečujúca vedenie 
plemenných kníh) po splnení kvalifi kačných podmienok. Jeden súťažiaci divoká karta – určí usporiadateľ. 
Uzávierka prihlášok: 16.10.2017
Ubytovanie:  áno na základe záväznej objednávky 
Ustajnenie: na základe záväznej prihlášky ( box) 
Kolbisko (povrch/rozmer):  tráva 100 m x 80 m 
Veterinárne podmienky: platné očkovanie proti chrípke, podľa platnej schémy zaznačené v pase koňa. .Všetky kone 
musia byť serologicky testované na infekčnú anémiu koní (IAE). Test nesmie byť starší ako 6 mesiacov a potvrdenie o 
negatívnom výsledku musí byť zapísané do pasu koňa. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slávnostné otvorenie 21.10.2017 9,30 hod.

Súťaže
1. Názov:  Furmanský slalom v pároch – Cena Cedos a.s Trenčín
    Dátum:  21.10.2017                    Hod: 9,45 hod. 
    Počet prekážok:                           Pravidlá:  Pravidlá furmanov na rok 2017
    Dekorácia 1-5 stužky 
    Ceny: Finančné ceny  ( 1.- 3. miesto  100 €, 70 €, 50 € )                   Vecné 1-3
2. Názov: Práca s drevom – Cena ASCHK 
    Dátum:  21.10.2016     Hod: následne                          
    Počet prekážok:                   Pravidlá: Pravidlá furmanov na rok 2017
    Dekorácia 1-5 stužky 
    Ceny: Finančné ceny  ( 1.- 3. miesto  100 €, 70 €, 50 € )                  Vecné 1-3
3. Názov : Cena ZCHKS Ťažký ťah – silák / páry základná váha 1 700 kg do 2 300 kg navyšovanie hmotnosti po 200 kg, 
od hmotnosti 2300 kg po 100 kg
    Dátum: 21.10.2017    Hod: následne
    Bremeno:  sane                                            Pravidlá: Pravidlá furmanov na rok 2017
    Dekorácia 1-5 stužky 
    Ceny: Finančné ceny  ( 1.- 3. miesto  100 €, 70 €,  50 € )   Vecné 1-3

 Celkový víťaz - Finančné ceny venujú Lesy SR š.p. 
I.      miesto 350,- €
II.      miesto 200,- €
III.      miesto 150,- €
IV.      miesto 100,-€
V.      miesto   50,- €
  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. 3- ťažký 
ťah v páre!
Vylúčenie účastníka z niektorej súťaže znamená vylúčenie zo súťaže o celkového víťaza.

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,- €.

Rozpis schválený organizačným výborom dňa: 1.8.2017


