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soutěže chladnokrevných koní - kvalifikace na národní finále soutěží chladnokrevných koní  

PROPOZICE 
 

Pořadatel: SZeŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun a JK Lanškroun SZeŠ 

Lanškroun (MF 075), Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun 

Místo konání: Lanškroun – areál školního statku  

Datum konání: 2. 6. 2018 

Uzávěrka přihlášek: 25. 5. 2018 (rozhoduje datum na poštovním razítku) 

Adresa pro přihlášky: Hana Stehlíková, Dolní Třešňovec 142, 563 01 Lanškroun, přihlášku je možno stáhnout 

na www.szes-la.cz a poslat na E-mail: stehlikova@szes-la.cz 

Veterinární podmínky: Vedoucí transportu předloží před vyložením koní veterinární potvrzení dle podmínek 

pro přesuny koní platných v roce 2018  

Prezence: 7.30 do 8.30 hod. na místě 

Startovné: 100,- Kč za jeden start, ke složení při prezenci 

Prohlídka trati: před každou soutěží 
 

Ředitel SZeŠ Lanškroun: Ing. David Hruška 

Ředitel závodů: Ing. Hana Stehlíková 

Sekretář závodů: Ing. Darie Kotyzová 

Hlavní rozhodčí: Petra Šanturovová 

Sbor rozhodčích: bude upřesněn  

Hlasatel: Ing. Hana Stehlíková 

Stavitelé: Jaroslav Marvan, Ing. Hana Stehlíková 

Kontaktní osoba: Ing. Hana Stehlíková, mob. 724 520 296, v den závodů Ing. Darie Kotyzová mob. 604 237 275 

Kolbiště: travnaté, 40m x 80m 

Opracoviště: travnaté, s napájením koní 
 

Zdravotnická služba: Jaroslav Urban 

Veterinární služba: MVDr. Dominika Švehlová – proti úhradě 

Podkovářská služba: proti úhradě 
 

Předpisy a hodnocení: Podle pravidel pro vozatajskou jízdu, soutěže v tahu klády a v absolutním tahu 

a pro kombinované soutěže (národní verze platná pro rok 2018).  
 

Soutěže: 1) Ovladatelnost v kládě jednospřeží (muži + ženy)  

 2) Ovladatelnost v kládě dvojspřeží (muži + ženy) 

 3) Vozatajská jízda dvojspřeží (muži + ženy)   

 4) Vozatajská jízda jednospřeží (muži + ženy) 

 5) Těžký tah - jednospřeží (muži + ženy) 

 6) Dvojboj pro mladé kočí a začátečníky – ovladatelnost v kládě + vozatajská jízda 
 

 Cena diváků – nejsympatičtější dvojice kočí a kůň 

 Cena rozhodčích – nejlépe sehraná dvojice kůň + kočí 

 Soutěž pro diváky – odhad váhy klády v  soutěži v ovladatelnosti v kládě 
 

Odpovědnost a záruka: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy kočích a koní po dobu konání závodů, nehradí případné 

ztráty nebo škody. 

Prodejní stánek: Možno umístit, závaznou objednávku prostoru zasílejte do 25. 5. 2018 na adresu pořadatele, 

poplatek (po dohodě) se skládá na místě před započetím stavby stánku. 

Občerstvení: Zajištěno po celý den formou stravenek. 
 

Ceny: Umístění na 1. - 5. místě budou dekorováni floty, na 1. – 5. místě věcné ceny 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících. 
 

 

       V Lanškrouně Ing. Hana Stehlíková 

http://www.szes-la.cz/

