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Podmienky účasti 

 

Všetky huculské kone uznané medzinárodnou organizáciou (HIF), ktoré sú v čase uzávierky 

podľa rady plemennej knihy HIF zapísané resp. registrované v plemenej knihe národnej HIF-

om uznanej chovateľskej organizácie. Žrebce musia byť zapísané v hlavnej plemennej knihe. 

 

 

TRIEDY: 

 

 

Trieda  I. 

 

žriebätá do 6 mesiacov 

 

Trieda  II. 

 

1-ročné kobyly  (nar.2015)  

2-ročné kobyly   (nar.2014) 

 

Trieda  III. 

 

3-ročné kobyly   (nar.2013) 

4- ročné kobyly   (nar.2012) 

 

Juniorský šampionát kobýl ( tr. II. a tr. III.) 

 

Trieda  IV. 

 

5- ročné a staršie kobyly   (nar.2011 alebo predtým) 

 

 Seniorský šampionát kobýl  ( tr. IV.) 

 

Trieda V. 

 

1-ročné žrebce   (nar.2015) 

2-ročné žrebce   (nar.2014) 

 

 

Trieda VI. 
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3-ročné žrebce   (nar.2013) 

4- ročné žrebce   (nar.2012) 

 

Juniorský šampionát žrebcov (tr.V. a  tr.VI.) 

 

Trieda VII. 

 

5-ročné a staršie žrebce  (nar.2011 alebo predtým) 

 

 

Seniorský šampionát žrebcov tr. VII. 

 

 

miesto predvádzania: 

 

 trojuholník 

 piesok ( tráva ) 

 

 

 

Systém rozhodovania 

 

Hodnotiť sa bude podľa nasledovného systému rozhodovania: u každého koňa sa bude 

hodnotiť typ, hlava, krk, telo, fundament, krok a klus. Celkový počet bodov bude delený 

množstvom hodnotených ukazovateľov (7) a počtom rozhodcov. Výsledok predstavuje 

známku pre príslušného koňa. 

 

škála známok : 

 

10       vynikajúce 

9 veľmi dobré 

8 dobré 

7 dosť dobré 

6          uspokojivé 

5 postačujúce 

4 nedostačujúce 

3 dosť zlé 

2 zlé 

1 veľmi zlé 
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Šampionáty 

 

Prvé dva kone z každej triedy sú oprávnené zúčastniť sa celkového šampionátu, z ktorých 

bude určený víťaz juniorských koní a seniorských koní. Celkovým šampiónom výstavy sa 

stáva víťaz medzi šampiónom juniorských koní a seniorských koní. Šampionáty budú 

posudzované rozhodcami rovnakým spôsobom. 

 

 

Ceny a vyznamenania 

 

Plakety pre každého účastníka výstavných a športových tried. Šerpou bude dekorovaný 

šampion juniorských koní, šampion seniorských koní a celkový šampion výstavy. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM HUCULSKEHO ŠAMPIONÁTU 

 

03.09.2016 (SOBOTA) 

 

08.
00

 -  08.
30

 hod. Trieda I.  

08.
40

 -  09.
40

 hod. Trieda II. 

09.
40

 -  11.
40

 hod. Trieda III. 

Juniorský šampionát kobýl  

12.
00

 -   13.
00

 hod. OBED 

13.
00

 -  15.
00

 hod. Trieda IV. 

Seniorský šampionát kobýl 

15.
00

 -  16.
00

 hod. Trieda VI. 

Juniorský šampionát žrebcov 

16.
00

 -   17.
00

 hod. Trieda VII. 

Seniorský šampionát žrebcov 

17.
00

 – 17.
30

  hod. Šampionát huculských koní 

18.
00

           hod. Súťaž č. 2  - Záprahová drezúra 

20.
00

          hod. Stretnutie chovateľov huculských koní na dostihovej dráhe. 

 

 

14.08.2005 (NEDEĽA) 

08.
00

   hod. Štart súťaže č. 1 DREZÚRA 

10.
00

  - 11.
30

 hod. Súťaž č. 5 STEZKA 

13.
00

  - 14.
00

 hod. OBED 

14.
00

 – 15.
30

 hod. Súťaž č. 4 MARATÓN 

16.
00

  hod.  Súťaž č. 4 VOZATAJSKÝ PARKÚR 

17.
30 

  hod. GALAPROGRAM (vystúpenia účastníkov) 

   odovzdávanie plakiet činovníkom HIF 

   Slávnostné defilé  a) šampiónov 

      b) víťazov športových disciplín 
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Ukončenie, odchod domov. 

 

 

 

Rozhodcovia: Dr. Sandor Mihok   HUN 

   Reg. Rat Ing. Franz Schröder  AUT 

            Mag. Marek Gibala   POL 

 Ing. Jelínek Jaroslav, CSc.  CZE 

 Ing. Juraj Kovalčík   SVK 

    

 

Disciplinárna komisia (DK) 

 

   Ing. Samuel Sokol  SVK 

   Ing. Ivan Karbušický  CZE 

 

 

Steward:       MVDr. Viliam Naštický 

    

Moderátoi :   

Ing. Emil Kovalčík, PhD.  SVK 

 

Spracovanie výsledkov: 

   Mgr. Martina Nittnaus SVK 

   Ing. Jana Máťavková  SVK 

 

Ozvučenie:        Miroslav Mihálik  SVK 

 

Sutor stezky: Milan Gonda   SVK 

 

Organizátor: 

   Ing. Michal Horný, PhD. SVK 
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Športové disciplíny         
 

Podmienky účasti 

 

 Jednotlivých športových disciplín sa môžu zúčastniť kone, 

- ktorých majiteľ je členom Zväzu chovateľov huculských koní v jeho vlasti, 

- ktoré sú staršie ako 3 roky  

- kobyly žrebné do 6 týždňa 

 

DREZÚRNE ÚLOHY 

 

1. Súťaž č. 1: úloha  A  (príloha 1.) 

 obdĺžnik 20 x 40 m  

 

ZÁPRAHOVÝ ŠPORT - dvojzáprah 

 

2. Súťaž č.2 : drezúra   (príloha 2) 

 

 obdĺžnik 40 x 60 m 

 

3. Súťaž č. 3: vozatajský parkúr s rozjazdou  

 jazdecká plocha 60 x 90 m (10 prekážok) 

 

4. Súťaž č. 4 : Maratón  

 Dľžka dráhy cca 3 km 

 5 prekážok 

 tráva 

             

Súťaž č. 5 Stezka  /príloha 3/ 
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Všeobecné ustanovenia a pravidlá výstavy 

 

 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Pre usporiadanie platia pravidlá HIF-u. Tieto pravidlá sú uvedené v rozpise. 

Účastníci sa podriaďujú usporiadateľovi výstavy a na základe v rozpise určeného 

systému oceňovania podľa rozhodnutia rozhodcov. Rozhodnutie rozhodcov je 

nespochybniteľné. 

Rozhodcov pozýva usporiadateľ. 

2. Kone nesmú mať nákazlivú chorobu a nesmú pochádzať z nakazeného prostredia. 

Musia sa preukázať očkovaním proti influenze, pričom tento preukaz musí 

zodpovedať veterinárnym ustanoveniam. Posledné očkovanie musí byť prevedené 

minimálne 10 dní pred výstavou. Musia byť priložené aj veterinárne potvrdenia 

týkajúce sa transportu koní. 

 

 

Kone bez platného očkovacieho preukazu nebudú pripustené na štart! 

 

3. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pri transporte. 

4. Uzávierka je 07. augusta 2016 dodatočné prihlášky budú akceptované 

s dvojnásobným účastníckym poplatkom. Prihlášky sú zasielané výhradne na 

vystavených prihlasovacích formulároch, alebo ich kópiách spolu s kópiami pasu koňa 

alebo preukazu pôvodu s grafickým znázornením a s kópiou očkovacieho preukazu.  

5. Účastnícky poplatok za koňa (výstavná trieda, športové súťaže, ustajnenie, slama, 

seno) je : 

 40,- € 

6. Oprávnenie štartovať sa získa pri zaplatení účastníckeho poplatku v hotovosti po 

príchode na výstavisko. 

7. Účastnícky poplatok a poplatok za ustajnenie sa nevracajú. 

8. Štartovné čísla budú vydávané usporiadateľom proti zálohe 10,- €, ktoré budú po 

odovzdaní čísla vrátené. 

9. Žriebätá do 6 mesiacov veku sa predvádzajú s matkou, ostatné kone musia byť 

predvedené na ruke. 3-ročné a staršie žrebce nusia byť predvedené na zubadle. 

10. Prosíme predvádzačov o jednotné biele oblečenie (nohavice, košeľa).  

11. Lekár, veterinár a kováč budú počas celého podujatia k dispozícii, možné výdavky si 

platí účastník. 

12. Podpora medzinárodnej organizácie H.I.F. pre účastníkov šampionátu je 2000,- EUR. 

Finančná podpora na každého účastníka bude rozdelená podľa počtu prihlásených 

účastníkov a bude vyplatená v hotovosti. 
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Rozhodcovia a organizátor výstavy 

 

1. a) rozhodcovia nesmú vidieť katalóg výstavy pred, ani počas výstavy, na ktorej 

rozhodujú a akékoľvek upozornenia na pôvod, predošlé výkony a identitu koní alebo majiteľa 

sú počas hodnotenia zakázané. Tieto informácie je dovolené oznámiť potom, ako budú známe 

známky koní. 

2.   Cestovné a ubytovacie náklady pozvaných rozhodcov majú byť   primerane uhradené. 

3.  Na každú výstavu je povolaný jeden rezervný rozhodca.  

4.  Má  nasledovné úlohy: a) zastúpiť chýbajúceho rozhodcu 

  Žiadny člen organizačného výboru nesmie súčasne aj rozhodovať. Takisto nesmie 

žiadny rozhodca predvádzať, jazdiť alebo inak nakladať s prihláseným koňom.  

 

 

Prevedenie 

 

5. Organizátor výstavy musí stanoviť discipilnárnu komisiu, ktorej členovia nesmú na 

výstave ani rozhodovať ani vystavovať. 

6. Iba vystavovatelia na výstave môžu podať sťažnosť proti údajným porušeniam pravidiel. 

Takýto protest musí byť podaný písomne behom 1 hodiny po domnelom porušení 

pravidiel. Poplatok vo výške 50 € musí byť zložený disciplinárnej komisii. Zadržaný 

poplatok patrí HIF-u.  

 

Predpisy pre výstavné triedy 

 

7. Predvádzatelia majú byť slušne oblečení, doporučujú sa biele nohavice a biela košeľa. 

Bude rešpektovaný tradičný národný kroj. Predvádzatelia nesmú nosiť žiadne kúsky 

odevu s reklamným nápisom, ktorý by mohol upozorniť na pôvod predvádzaného koňa.  

8. Vzdorovité kone budú po posúdení rozhodcov odoslané mimo predvádzisko. 

9. S koňom  smie byť v kruhu iba jeden predvádzateľ. 

10. Rozhodcovia môžu predvádzateľa vyzvať otvoriť koňovi papuľu alebo pre kontrolu 

zdvihnúť kopyto. 

11. Rozhodcovia musia predvádzaného koňa ohodnotiť v stoji, v kroku a v kluse. 

12. Kone, ktoré sa neskoro dostavia do kruhu a tým sa nezúčastnia spoločného predstavenia 

celej triedy, budú vylúčené. 

13. Žrebce vo veku od 3 rokov a viac musia byť predvedené s bezpečnou a pre koňa 

príjemnou uzdičkou. Všetky predvádzacie ohlávky bez uzdičky musia byť pre koňa 

rovnako bezpečné a príjemné. 

14. Každý kôň, ktorý sa  v kruhu vytrhne, bude automaticky vo svojej triede zaradený na 

koniec. Ak sa kôň vytrhne druhýkrát, bude diskvalifikovaný. 

15. Na šampionátoch sa rozhoduje podľa „pravidiel pre šampionát“, ako je to uvedené 

v rozpise. 
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Krívanie 

 

16. Krívajúce kone môžu byť rozhodcami ohodnotené a umiestnené. Rozhodcovia môžu 

krivého koňa vylúčiť ak mu predvádzanie spôsobuje bolesti. 

 

 

Nedovolená manipulácia s koňmi 

 

17. Zmena pôvodnej farby kože, srsti, alebo kopýt nie je dovolená. Kopytá nesmú byť 

zafarbené a nesmú sa použiť žiadne bezfarebné laky na kopytá. Nie sú dovolené farby na 

hrivu, trblietavé spreje a kozmetické operácie, ako ani transplantácie kože.     

Pripomienka: bezfarebné oleje na kopytá, vazelina alebo olej a biela krieda na bielych 

nohách nie sú dovolené. 

 

Ochrana zvierat 

 

18. Nadmerné používanie biča, nadmerná stimulácia zvukmi alebo zastrašovanie, použitie 

elektrošokov, alebo bolestivých účinkov rôzneho spôsobu sú na celej ploche 

a v príslušných stajniach v každom čase zakázané. 

 

 

19. PRAVIDLÁ ŠAMPIONÁTOV 

 

Šampionáty budú rovnako rozhodované v poradí ako budú nasledovať : 

 

a) Kone umiestnené na 1. miestach budú postavené podľa veku (najmladší kôň vpravo), 

kone na druhých miestach za nimi v rovnakom poradí. 

b) Rozhodcovia prehliadajú najskôr kone na prvých miestach, každého jedného v stoji 

a potom v kroku a v kluse.  

c) Šampión bude zvolený z koní v prvom rade prostredníctvom písomného posúdenia 

každého rozhodcu. Najlepšie umiestnený kôň bude šampiónom (pozri formulár 

šampionátu). Pri ex-aequo umiestnení bude za šampióna menovaný kôň s vyšším 

počtom bodov vo svojej triede. V prípade ďalšieho ex-aequo budú použité pravidlá pre 

ex-aequo.  

d) Keď bude určený šampión, zvolí sa rovnakým spôsobom spomedzi ostatných koní, 

ktoré sa na šampionát kvalifikovali, rezervný šampión. 

e) Pre udržanie napätia v publiku môžu byť ukázané všetky na druhých miestach 

umiestnené kone v kroku a v kluse, ale na zreteľ prichádzajú len kone umiestnené                

na druhom mieste za šampiónom. 

f) Rozhodcami odovzdané hodnotenia budú hneď po šampionáte zverejnené v kancelárii 

výstavy. 

g) Ak sa kôň umiestnený na 1. mieste v triede nemôže zúčastniť na šampionáte, zaujme 

jeho miesto kôň umiestnený na 2. mieste a bude hodnotený spolu s prvo 

umiestnenými. Neprítomný prvý alebo druhý umiestnený kôň nemôže byť nahradený 
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tretím, alebo nižšie umiestneným. Všetky kone, ktoré sa kvalifikovali pre šampionát, 

sa ho musia zúčastniť. Neúčasť bez veterinárneho osvedčenia vedie k diskvalifikácii 

koňa a k vymazaniu všetkých výsledkov a umiestnení. 

h) Všetky kone, ktoré sa kvalifikovali na šampoinát, sa musia na ich príslušnom 

šampionáte zúčastniť. 

 

 

20. PRAVIDLÁ PRE EX AEQUO V KVALIFIKAČNÝCH PORADIACH 

 

Ak dosiahli dva kone rovnaký počet bodov (ex aequo) v kvalifikačnom poradí v jednej 

triede, rozhodnutie je následovné: 

Lepšie poradie dosiahne kôň s vyšším počtom bodov za typ. Ak trvá ešte stále ex aequo, 

dosiahne lepšie poradie kôň s vyšším počtom bodov za pohyb. Ak ešte stále nedôjde 

k rozhodnutiu, musí jeden rozhodca, ktorý bude zvolený losovaním, vymenovať jeho 

preferencie. 

 

 

Národný žrebčín Topoľčianky, Parková 13, SK 951 93 Topoľčianky, Slovensko 

Tel.: 00421-37-6301613-5, Fax: 00421-37-6301611 

E-mail: marketing@nztopolcianky,  web stránka: www.nztopolcianky.sk  
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Príloha 1 

 

Drezúrna úloha  A 
 

A Vjazd Krokom 

X Stáť, pozdav, krokom chod 

C Na pravú ruku 

M Ľahký pracovný klus 

B Veľký kruh 

E Vysedieť, 1 x okolo 

pred E Pracovný cval, priamo 

F - A Pracovný klus 

K -M Po diagonále zmeniť smer 

F Veľký kruh 

B Vysedieť, 1 x okolo 

pred B Pracovný cval, priamo 

K- A Pracovný klus 

B Vysedieť, 1x okolo 

C Stáť, krokom chod 

H Voľná oťaž 

K Zhromaždiť 

A Zo stredu 

X 

A 
Stáť, pozdrav, odchod krokom na dlhej oťaži 
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Príloha 2 

 

Záprahy, drezúrna úloha  A 

 

A Vjazd v pracovnom kluse 

X Stáť, pozdrav 

XGCM Pracovný klus 

MXK Klus predľžiť 

KAF Pracovný klus 

FXH Klus predľžiť 

HCM Pracovný klus 

MXK Krok 

KAF Pracovný klus 

FXH Krok 

HCMBFAD Pracovný klus 

DX Pracovný klus 

X 
Stáť, nehybnosť 10 s.,pozdrav, 

v pracovnom kluse odchod 
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Príloha 3 

 

 

Stezka 

 

Stezka bola vypracovaná na poľnohospodárskej universite v Krakove. 

Vzhľadom  na plemeno poukazuje na  možnosť výkonnostných skúšok pre huculského koňa 

a Konika.  

 

Oprávnené sú štartovať všetky huculské kone od 3 rokov. 

 

 

Stezka má pozostávať z minimálne 16 prekážok: 

 

príklady prekážok: drevenný most, schody, skok cez hradbu, skok na hradbu, prejdenie cez 

vodu, úzke miesto medzi tyčami, nerovnosti podlahy, veľmi úzky skok, hrana, obruč na ruke, 

labyrint, cik-cak skok, atď. 

Nezabudnite, toto sú iba príklady, ktoré môžu, ale aj nemusia byť. Možnosť je podľa plochy 

veľmi veľká. 

 

Výstroj koňa a jazdca má byť primeraná a bezpečná. Jazdecká prilba je povinná. 

 

Hodnotenie   

 

Hodnotí sa exaktné doržiavanie časových limitov, ktoré sú vopred stanovené a pohybujú sa 

v rozmedzí od  120  až  240 m / min. Podľa stupňa obtiažnosti a iných okolností je dovolený 

čas upraviť. 

 

Diskvalifikácia : 

- po dvoch pádoch jazdca, alebo koňa 

- dosiahnutý čas, ktorý je pod 50% od stanoveného časového limtu 

- dosiahnutý čas, ktorý o 200% prekračuje časový limit 

- zranenie koňa 

- nedovolené trestanie  a hrubé zaobchádzanie s koňom (ochrana koňa) 

- pri nebezpečenstve koňa alebo jazdca 

 

 

Každý kôň môže štartovať iba jedenkrát! 

Preukaz pôvodu nie je pre stezku potrebný. 

K stezke patrí veterinárna kontrola! 

 

Defilé pre 10-tich najlepšie umiestnených jazdcov.  
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MOŽNOSTI UBYTOVANIA: 
 

Jednotný majetkový fond 

Zámok Topoľčianky 

Parková 1 

951 93  Topoľčianky 

telefón: +42137/6301111 

fax: +42137/6301863 

E-mail: zamok@jmf.sk  
 

 

Gazdovský Hostinec 

Hlavná 81 

951 93 Topoľčianky 

Tel.: +42137/290 18 15, +42137/630 10 47 

E-mail: gazdovsky@in.slovanet.sk 

Web: www.gazdovskyhostinec.sk 

URL: www.gazdovsky.com  

GPS: S - 48.4182112°V - 18.4112648° 

 

Hotel ViOn    2 km 

Továrenská 64 

953 01 Zlaté Moravce 

telefón: +42137/6403311 

fax: +42137/6403336 

E-mail: hotelvion@vion.sk 

www.vion.sk 

 

Hotel Eminent    5 km 

Bernolákova 1 

Zlaté Moravce 

Telefón: +42137/6403150 

Fax:  +42137/6423047 

E-mail: hotel@eminent.sk 

www.eminent.sk 

 

Hotel Agrokomplex   25 km 

Vihorlatská 10 

Nitra 

Telefón: +42137/6534541 

Fax:  +42137/6534545 

 

Hotel Agroinštitút   25 km 

Akademická 4 

Nitra 

Telefón: +42137/6533361 

Fax: +42137/6533361 

E-mail: recepcia@agroinstitut.sk 

www.agroinstitut.sk 

 

Hotel Koruna    30 km 

Svätoplukova 2 

Nitra 

Telefón: +42137/6512315 – 7 

Fax: +42137/6512318 

E-mail: recepcia@hknr.sk 

mailto:zamok@jmf.sk
mailto:gazdovsky@in.slovanet.sk%20?subject=Sprava%20z%20webovych%20stranok
http://www.gazdovskyhostinec.sk/
http://www.gazdovsky.com/
mailto:hotelvion@vion.sk
http://www.vion.sk/
mailto:hotel@eminent.sk
http://www.eminent.sk/
mailto:recepcia@agroinstitut.sk
http://www.agroinstitut.sk/
mailto:recepcia@hknr.sk

