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Majiteľom  žrebcov furioso, nonius a kobýl furioso, slovenský teplokrvník.

Vec: Výkonnostné skúšky  žrebcov plemien furiosa, nonius ,     kobýl furioso a slovenského   
teplokrvníka   2011- oznam.

Zväz  chovateľov  koní  ako  uznaná  chovateľská  organizácia  poverená  vedením PK 
furiosa, noniusa a slovenského teplokrvníka ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám 
oznamuje, že termín výkonnostných skúšok  žrebcov furioso, nonius  a kobýl plemena furioso 
a slovenský teplokrvník  bol stanovený na 05 .10. 2011 v priestoroch nového areálu Čierna 
Voda. V prípade, že ste sa ako majitelia žrebcov /kobýl/ rozhodli so svojim žrebcom/kobylou/ 
výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame Vás o potvrdenie účasti z dôvodu aktualizovania 
katalógu. Ak nie ste spokojný s fotografiou Vášho žrebca uverejnenou na www.horses.sk  je 
potrebné  zaslať  aktuálnu  fotografiu   žrebca  s identifikáciou  na  adresu   e-mail 
zchks@horses.sk.  Zároveň  Vás  žiadame  o vyplnenie  a spätné  zaslanie   tabuľky výcvik  C 
odborne spôsobilou osobou -trénerom s licenciou SJF/ČJF na rok 2010. 

Predvádzanie  žrebcov/  kobýl/  sa  vykonáva  v korektnom  jazdeckom  ústroji.  Pri 
prezentácii žrebcov je potrebné predložiť doklad o zaplatení poplatku za výkonnostné skúšky 
132,77  € +  DPH  poštovou  poukážkou,  alebo  prevodným  príkazom   na  číslo  účtu: 
10917162/0200, pas koňa a potvrdenie o pôvode koňa s aktuálnym majiteľom. 

Z dôvodu oboznámenia sa žrebcov /kobýl/ s prostredím a aktualizáciou telových mier 
Vám  odporúčame  príchod  04.10.2011  do  16  °°  hod.  Organizátor  výkonnostných  skúšok 
zabezpečil  objemové krmivo a stelivo. Ustajnenie koní je zabezpečené v priestoroch areálu 
cena boxu je 25,-€ na deň  kontakt  0903/722330 Dr.  Magál.  Pred príchodom je potrebné 
predložiť pas s platnou vakcináciou proti chrípke koní podľa platnej schémy na rok 2011. 

Žrebce,  ktorých  majitelia  nebudú  mať  v deň  výkonnostných  skúšok  uhradený 
poplatok,  nepredložia vyplnenú tabuľku C a nebudú mať platnú vakcináciu proti  chrípke , 
nebudú ku skúškam pripustené.
Predbežný program 
05.10.2011     73°     - Aktualizácia telových mier

     8°°     - Otvorenie
     815     - Hodnotenie typu a exteriéru
     9°°     - Hodnotenie skoku vo voľnosti
   10°°    - Drezúrna skúška, hodnotenie mechaniky pohybu a prijazdenosti
   11°°    - Skoková skúška, jazditeľnosť

          12°°    - Obed
1230     - Vyhlásenie výsledkov VS 2011

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.
   Ing. František Grácz

   výkonný riaditeľ
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Prílohy:     Tabuľka C                                                                          
Meno koňa
C Výkonnosť  
C1 Výcvik
   a) temperament
   b) charakter - v maštali
                  - pod sedlom
                     - pri kovaní
     spolu
   c) konštitúcia
   d) kŕmiteľnosť
   e) pracovná ochota
Spolu  
Majiteľ:
Tréner:
V ....................................................................................
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