ROZPIS
MEDZINÁRODNÝ CHOVATEĽSKÝ ŠAMPIONÁT 2021
PLEMIEN SHAGYA-ARAB, LIPICAN, HUCULSKÝ KÔŇ A ARABSKÝ PLNOKRVNÍK

Topoľčianky, 02. – 03. september 2021
Uzávierka :

09.august 2021

Usporiadateľ, Organizácia:
Národný žrebčín “Topoľčianky“, š.p. Slovenská republika
Tel.: 00421-37-6301613-5
Fax: 00421-37-6301611
E-mail: marketing@nztopolcianky.sk
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www.nztopolcianky.sk

PODMIENKY ÚČASTI
Na šampionáte sa majú možnosť zúčastniť len kone plemien shagya-arab, lipican, huculský kôň a arabský
plnokrvník uznané medzinárodnými organizáciami HIF, LIF, ISG,WAHO ktoré sú v čase uzávierky podľa
rady plemenných kníh HIF, LIF, ISG, WAHO zapísané resp.registrované v plemenných knihách národných
uznaných chovateľských organizácií HIF, LIF, ISG, WAHO.
Žrebce musia vyhovovať podmienkam zápisu, resp. byť zapísané v hlavnej plemennej knihe.
TRIEDY:
1. 1-ročné kobyly
a)
b)
c)
d)

Shagya –Arab
Lipican
Huculský kôň
Arabský plno krvník

2. 1-ročné žrebce
a)
b)
c)
d)

(nar. v. r. 2018)

Shagya –Arab
Lipican
Huculský kôň
Arabský plnokrvník

6. 3-ročné žrebce
a)
b)
c)
d)

(nar. v. r. 2019)

Shagya –Arab
Lipican
Huculský kôň
Arabský plnokrvník

5. 3-ročné kobyly
a)
b)
c)
d)

(nar. v. r. 2019)

Shagya –Arab
Lipican
Huculský kôň
Arabský plnokrvník

4. 2-ročné žrebce
a)
b)
c)
d)

(nar. v. r. 2020)

Shagya –Arab
Lipican
Huculský kôň
Arabský plnokrvník

3. 2-ročné kobyly
a)
b)
c)
d)

(nar. v.r. 2020)

(nar. v. r. 2018)

Shagya –Arab
Lipican
Huculský kôň
Arabský plnokrvník

7. 4-6 ročné kobyly
a)
b)
c)
d)

Shagya –Arab
Lipican
Huculský kôň
Arabský plnokrvník

8. 4-6 ročné žrebce
a)
b)
c)
d)

(nar. v. r. 2011-2014)

Shagya –Arab
Lipican
Huculský kôň
Arabský plnokrvník

10. 7-10 ročné žrebce
a)
b)
c)
d)

(nar. v. r. 2015-2017)

Shagya –Arab
Lipican
Huculský kôň
Arabský plnokrvník

9. 7-10 ročné kobyly
a)
b)
c)
d)

(nar. v . r. 2015-2017)

(nar. v r. 2011-2014)

Shagya –Arab
Lipican
Huculský kôň
Arabský plnokrvník

11. 11-ročné a staršie kobyly (nar.v r. 2010 a staršie)
a)
b)
c)
d)

Shagya –Arab
Lipican
Hucul
Arabský plnokrvník

12. 11-ročné a staršie žrebce (nar.v r. 2010 a staršie)
a)
b)
c)
d)

Shagya –Arab
Lipican
Hucul
Arabský plnokrvník

Systém rozhodovania na šampionáte:
Kôň je hodnotený troma rozhodcami a každý rozhodca udeľuje body podľa sledovaných ukazovateľov.
Výsledná známka predstavuje priemer z hodnotenia rozhodcov a určuje poradie koňa v hodnotenej kategórii.

V šampionáte budú vyhodnotení:
Juniori – Šampionát kobýl
triedy 1-3-5
Juniori - Šampionát žrebcov
triedy 2-4-6
Seniori - Šampionát kobýl
triedy 7-9-11
Seniori - Šampionát žrebcov
triedy 8-10-12
Miesto predvádzania:
- trojuholník
- piesok
Systém rozhodovania:
hodnotiť sa bude podľa nasledovného systému rozhodovania: u každého koňa sa bude hodnotiť:
•
•
•
•
•
•
•

Typ
Hlava
Krk
Telo
Fundament
Krok
Klus

Kôň bude hodnotený troma rozhodcami a každý rozhodca udelí body podľa sledovaných ukazovateľov.
Výsledná známka bude predstavovať priemer z hodnotenia rozhodcov a určí poradie koňa v hodnotenej
kategórii.
škála známok :
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

vynikajúce
veľmi dobré
dobré
dosť dobré
uspokojivé
postačujúce
nedostačujúce
dosť zlé
zlé
veľmi zlé

Šampionáty
Prvé dva kone z každej triedy sú oprávnené zúčastniť sa celkového šampionátu, z ktorých bude určený víťaz
juniorov a seniorov. Celkovým šampiónom výstavy sa stane víťaz medzi šampiónom juniorov a seniorov.
Šampionáty budú hodnotené rozhodcami rovnakým spôsobom.
Ceny a vyznamenania
Každý účastník šampionátu dostane stužku a plaketu. Víťazi tried, šampióni a vicešampióni dostanú šerpu
alebo plaketu. Celkový šampión pohár, stužku a vícešamión šerpu.
Priebežný časový plán
Príchod, registrácia

streda

01. 09. 2021 :

štvrtok

02. 09. 2021:

od 09:00 hod. Juniorské triedy (1-6)

piatok

03. 09. 2021 :

od 09:00 hod. Seniorské triedy (7-12)
od 15:00 hod. Šampionát
19.00 hod. Chovateľský večer

sobota

04. 09. 2021:

Rozhodcovia:

13:00 hod. Slávnostný galaprogram (Dostihová dráha)

Shagya – Arab/

Peter Görözdi
Tamás Rombauer
Ahmed Al Samarraie
Rudolf Meindl
Sabine Marchand

SVK
HUN
GER
AUT
CH

Lipican:

Nidal Korabi
Maximialan Dobretsberger
Thomas Druml
Janez Rus

CRO
AUT
AUT
SLO

Hucul:

Sándor Mihók
Marek Gibala
Jaroslav Jelínek
Mihail Lechkun

HUN
POL
CZE
ROM

Arabský plnokrvník: Tamás Rombauer
Ahmed Al Samarraie
Peter Görözdi
Sabine Marchand

HUN
GER
SVK
CH

Disciplinárna komisia (DK)

Bruno Fuhrer
Christian Manz
Ruth Horejs

CH
AUT
AUT

Steward:

Miechaela Horná

SVK

Moderátor:

Emil Kovalčík

SVK

Výpočtové stredisko:

Zuzana Mihaliková

Ozvučenie:

Miroslav Mihálik

Organizátor:

Michal Horný

Všeobecné ustanovenia a pravidlá
Všeobecné ustanovenia.
1.

2.

3.

Pre usporiadanie platia pravidlá vššobecné pravidlá. Tieto plravidlá sú uvedené v rozpise. Účastníci
sa riadia pravidlami šampionátu a schváleným systémom rozhodovania rozhodcov. Rozhodnutie
rozhodcov je nespochybniteľné. Rozhodcov pozýva usporiadateľ a nie poverené chovateľské zväzy
ku ktorým patria.
Kone nesmú mať nákazlivú chorobu a nesmú pochádzať z nakazeného prostredia. Musia sa
preukázať očkovaním proti chrípke. Toto očkovanie musí byť zapísané v platnom pase koňa a musí
byť prevedené minimálne 10 dní pred výstavou. Súčasťou sú priložené platné veterinárne potvrdenia
týkajúce sa transportu koní.
Veterinárne podmienky:
Všetky kone musia byť vyšetrenie na infekčnú anémiu koní nie staršiu ako 6 mesiacov
s výsledkom zapísaným v pase koňa, očkovanie proti konskej chrípke podľa platnej vakcinačnej
schémy – kontrola pred vyložením koní v kancelárii šampionátu.
Opatrenia proti herpes - vírusovej infekcii (EHV)
jedno z nasledujúcich:
• očkovanie proti herpes vírusu (aspoň EHV-1) - dokončená primavakcinácia, alebo
• negatívny PCR test na EHV nie starší ako 10 dní, alebo
• potvrdenie od veterinárneho lekára o klinickej prehliadke koňa bez príznakov ochorenia
spôsobeného EHV - nie staršie ako 24 hodín.

Kone bez platného očkovacieho preukazu nebudú pripustené na štart!
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pri transporte.
Uzávierka je 09. augusta 2021. Dodatočné prihlášky môžu byť akceptované s dvojnásobným
účastníckym poplatkom. Prihlášky sú zasielané výhradne na vystavených prihlasovacích
formulároch, alebo ich kópiách spolu s kópiami pasu koňa alebo preukazu o pôvode s grafickým
znázornením a s kópiou očkovacieho preukazu.
Účastnícky poplatok za koňa/Výstavná trieda (chovateľská výstava): kone slovenských majiteľov
zapísané v PK na Slovensku majú účasť v šampionáte zdarma.
Poplatok za box, slama a seno počas celého podujatia : 50,- €
Elektrická prípojka: 30,- €
Oprávnenie štartovať nasleduje po zaplatení účastníckeho poplatku v hotovosti po príchode na
miesto výstaviska. Usporiadateľ má vzhľadom na rozsiahlosť podujatia vyhradené právo ohraničiť
počet účastníkov resp. odmietnuť účastníkov, ako aj v prípade zvláštnych okolností, alebo veľkého
nebezpečenstva podujatie presunúť, alebo zrušiť.
Usporiadateľ má vyhradené právo jednotlivé triedy zlúčiť, rozdeliť alebo zrušiť. Triedy s menším
počtom ako 20 koní sa nebudú rozdelovať.
Účastnícky poplatok a poplatok za ustajnenie sa nevracajú.
Štartovné čísla budú vydávané usporiadateľom proti zálohe € 20,- € a vrátené po odovzdaní čísla.
Všetky kone – AJ VŠETKY ŽRIEBÄTÁ – musia byť predvedené na ruke.
Pre predvádzačov sa požaduje jednotné biele oblečenie, alebo predvedenie v krojoch jednotlivých
členských krajín, resp. v uniformách žrebčínov. 3-ročné a staršie žrebce musia byť predvedené na
uzdečke so zubadlom.

14.

Lekár, veterinár a podkováč budú počas celého podujatia k dispozícii, možné výdavky si účastník
hradí sám.

Pravidlá pre šampionát
Členovia organizačného výboru, rozhodcovia, vystavovatelia, predvádzači a osoby ktoré ich sprevádzajú sa
musia bezpodmienečne podriadit usporiadateľským predpisom a uznaným právomociam disciplinárnej
komisie. Disciplinárna komisia neručí za následky týkajúce sa jej rozhodnutí.

Rozhodcovia a organizátor
1.

2.
3.

5.

6.

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.
Cestovné a ubytovacie náklady pozvaných a činných rozhodcov budú primerane uhradené.
Pre každú triedu šampionátu je povolaný jeden náhradný rozhodca, ktorý má nasledovné
úlohy:
a)
zastúpiť chýbajúceho rozhodcu
b)
rozhodovať celú triedu v ktorej by sa kôň mohol stať predmetom konfliktov záujmu
niektorého pozvaného rozhodcu, ktorý je zbavený rozhodovania celej triedy.
Žiadny člen organizačného výboru nesmie rozhodovať. Takisto nesmie žiadny úradný rozhodca
predvádzať, jazdiť alebo inak nakladať s prihláseným koňom a ani vystupovať ako ringový steward,
technický delegát, resp. hlásateľ.
Organizačný výbor si vyhradzuje právo, odmietnuť prihlášky, odmietnutie však musí zdôvodniť.
Usporiadatelia sú osobne zodpovední za dodržiavanie pravidiel šampionátu.

Rozhodcovia a vystavovatelia
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7.

8.

10.

Rozhodcovia musia byť bezúhonní a poctivo rozhodovať. Obzvlásť nesmú rozhodcovia navštíviť
žrebčín účastníka šampionátu, ani prijať priateľské pohostenie alebo darčeky bezprostredne pred
alebo počas šampionátu, alebo každým iným spôsobom prijímať výhody, ktoré by mohli poškodiť
bezúhonnosť a úprimnosť rozhodcu.
Rozhodcovia nesmú vedome hodnotiť koňa pri ktorom by mohlo dôjsť k skutočnému alebo
zdanlivému konfliktu záujmu. Vystavovatelia nesmú rozhodcovi predviesť koňa, ak by rozhodnutie
rozhodcu mohlo spôsobiť skutočný alebo zdanlivý konflikt záujmov. Organizátori nesmú akceptovať
prihlášky, ktoré naznačujú nejaké vzťahy alebo spojenie s pozvaným rozhodcom ako je to vypísané
v bode č.9., iba v prípade že bude k dispozícii iný rozhodca a náhradný rozhodca.
Skutočný alebo zdanlivý konflikt záujmov tohto koňa je daný ak:
a) bol kúpený rozhodcom, ktorý v príslušnej triede na šampionáte rozhoduje, alebo je
vlastníkom alebo prenajímateľ koňa;
b) je úplne alebo čiastočne vo vlastníctve rozhodcu, blízkeho člena rodiny alebo obchodného
partnera rozhodcu;
c) bol určitý čas u rozhodcu v prenájme;
d) bol rozhodcom vychovaný, alebo patrí chovateľskému podniku (žrebčínu) v ktorom je rozhodca
zamestnaný;
e) bol rozhodcom trénovaný, vyšetrovaný alebo pravidelne ošetrovaný.
V predvádzacom kruhu može byť každá komunikácia medzi rozhodcom a predvádzajúcim resp.
medzi držiteľom a majiteľom uskutočnená prostredníctvom organizátora kruhu alebo stewarda.

Predvedenie
11.

12.

Sťažnosť proti údajným porušeniam pravidiel môžu podať iba účastníci výstavy. Takýto protest musí
byť podaný písomne behom 1 hodiny po domnelom porušení pravidiel. Poplatok vo výške 100 €
(alebo ekvivalent), musí byť zložený disciplinárnej komisii. Podľa pravidiel môže byť zadržaný ak
bola stažnosť podľa mienky DK podaná neoprávnene. Zadržaný poplatok patrí HIF-u, LIF-u, alebo
ISG.
V prípade pozitívneho nálezu na predvádzanom koni, ktorý sa podrobil chemickému testu podla
predpisov, nesie osoba ktorá podpísala prihlášku zodpovednosť za podanie zakázanej prísady podľa
pravidla 35. V prípade, že osoba dodá kompletný dôkazový materiál, ktorý zaťaží inú osobu, táto
osoba resp. osoby môžu byť DK postihnuté. Dôkaz pozitívneho testu má platiť ako závažný dôkaz,
ktorým sa vykonalo porušenie pravidla 35.

Predpisy pre predvedenie
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Predvádzatelia majú byť slušne oblečení, doporučujú sa biele nohavice a biela košeľa, alebo
v tradičnom národnom kroji resp. v uniforme žrebčína.
Predvádzatelia nesmú nosiť žiadne kúsky odevu s reklamným nápisom, ktorý by mohol upozorniť na
pôvod predvádzaného koňa.
Vzdorovité kone budú po posúdení rozhodcov odoslané mimo predvádzaciu plochu.
S koňom smi850e byť v kruhu iba jeden predvádzateľ.
Rozhodcovia môžu predvádzateľa vyzvať otvoriť koňovi papulu, alebo pre kontrolu zdvihnúť
kopyto.
Rozhodcovia musia predvádzaného koňa ohodnotiť v stoji, v kroku a v kluse.
Kone, ktoré sa neskoro dostavia do kruhu a tým sa nezúčastnia spoločného predstavenia celej triedy
budú vylúčené.
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. Ostré uzdičky nie sú povolené.
Každý kôň, ktorý sa v kruhu vytrhne bude automaticky vo svojej triede zaradený na koniec a majiteľ
musí organizátorovi zaplatiť pokutu. Ak kôň opustí kruh, bude diskvalifikovaný.
Na šampionátoch sa rozhoduje podľa „Pravidiel šampionátu“ ako je to uvedené v rozpise
a v katalógu.

Krívanie
23.

Krívajúce kone môžu byť rozhodcami ohodnotené a umiestnené. Rozhodcovia môžu krivého koňa
vylúčiť ak mu predvádzanie spôsobuje bolesti.

Nepovolená manipulácia s koňmi
24.

25.

26.

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.
Maskovanie očí, neprimerané vzrušenie koňa, resp. iné nedovolené spôsoby predvádzania sú
zakázané. Výpaly, jazvy alebo iné stopy na tele vystavovaného koňa, ktoré na základe ich polohy
poukazujú na používanie nepovolených metód môžu byť DK brané ako podstatný dôvod k vylúčeniu
koňa zo šampionátu.
a ) Hodnotené kone môžu byť celkom alebo čiastočne ostrihané s výnimkou mihalníc a chlpov vo
vnútri uší, ktoré sa nesmú holiť. Chlpy okolo nozdier, papule a očí musia zostať nedotknuté.
b) Na celom území výstaviska nie je povolené používať nástroje, ktoré slúžia k zmene
prirodzeného výzoru koňa, spôsobujú koňovi bolesť a nepohodu. Vystavovatelia, ktorí takéto
predmety použijú budú DK vylúčení z podujatia.

Ochrana zvierat
27.

Nadmerné používanie biča, nadmerná stimulácia zvukmi, alebo zastrašovanie, používanie
elektrošokov, alebo bolestivých účinkov rôzneho spôsobu, sú na celom území a v príslušných
stajniach v každom čase zakázané.

Zneužívanie liekov
28.

29.

30.
31.

Úmyselné alebo náhodné podávanie akýchkoľvek látok (vrátane zázvora, korenia, alebo podobných
dráždivých prostriedkov), ktoré nemôžu byť označené ako bežná potrava a ovplyvňujú výkon,
temperament alebo správnosť chodov koňa sú zakázané. Takéto
zakázané látky sú vypísané
v dodatku IV veterinárnych predpisov FEI.
DK môže na každého koňa nariadiť chemické testy. Vystavované kone môžu byť DK alebo
majiteľom, na základe pozitívneho testu stiahnuté späť. Kôň, ktorý bude týmto spôsobom späť
stiahnutý nemôže získať žiaden titul ani ocenenie a nemôže sa ďalej zúčastniť na príslušnej súťaži.
DK môže na vystavovanom koni previesť očné vyšetrenie, pri podozrení z použitia liekov na
rozšírenie zreníc.
Rozhodcovia môžu od DK požadovať otestovanie ľubovoľného koňa.

Postupy pri zneužívaní liekov
32.
33.
34.

Prevedenie testu je stanovené v „Pravidlách pre disciplinárnu komisiu“
Ak splnomocnené laboratórium stanoví pozitívny nález, musí usporiadateľ výstavy oznámiť, aké
opatrenia urobí v súlade s „Pravidlami pre disciplinárnu komisiu“
Všetky porušenia v súvislosti so zakázanými latkámi budú vyšetrené disciplinárnou komisiou (DK)
v súľade s „Pravidlami pre disciplinárnu komisiu“.

Platné od 1. marca 2008

1. PRAVIDLÁ ŠAMPIONÁTOV
Šampionáty sa budú rozhodovať nasledovne:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

Kone umiestnené na prvých miestach budú postavené podľa veku (najmladší kôň vpravo), kone na
druhých miestach za nimi v rovnakom poradí.
Rozhodcovia prehliadajú najskôr kone na prvých miestach, každého jedného v stoji, potom v kroku
a v kluse. Rozodcovia spolu nesmú komunikovať.
Šampión bude zvolený z koní v prvom rade prostredníctvom písomného hodnotenia každého
rozhodcu. Najlepšie umiestnený kôň bude šampiónom (pozri formulár šampionátu). Pri ex-aequo
umiestnení bude za šampióna menovaný kôň s vyšším počtom bodov za typ. V prípade ďalšieho exaequo budú použité pravidlá pre ex-aequo.
Po určení šampióna, sa zvolí rovnakým spôsobom spomedzi ostatných koní, ktoré sa na šampionát
kvalifikovali - vicešampión.
Pre udržanie napätia v publiku môžu byť ukázané všetky kone umiestnené na druhých miestach
v kroku a v kluse, ale na zreteľ prichádzajú len kone umiestnené na druhom mieste za šampiónom.
Rozhodcami odovzdané hodnotenia budú zverejnené v kancelárii výstavy hneď po šampionáte.
Ak sa kôň umiestnený na prvom mieste nemôže zúčastniť šampionátu, zaujme jeho miesto kôň
umiestnený na druhom mieste a bude hodnotený spolu s prvo umiestnenými koňmi. Ak by
z nejakého dôvodu bol prvo umiestnený kôň vykázaný z kruhu, bude sa pokladať, že sa na
šampionáte zúčastnil a preto nemôže byť kôň umiestnený na druhom mieste hodnotený s inými prvo
umiestnenými. Neprítomný prvý alebo druhý umiestnený kôň nemôže byť nahradený tretím alebo
nižšie umiestneným. Všetky kone, ktoré sa kvalifikovali na šampionát sa ho musia zúčastniť.
Neúčasť bez veterinárneho osvedčenia vedie k diskvalifikácii koňa a k vymazaniu všetkých
výsledkov a umiestnení. V prípade diskvalifikácie sa kôň stojaci za diskvalifikovaným posunie
o jedno miesto vyššie, ale nemôže sa zúčastniť na šampionáte.
Všetky kone, ktoré sa kvalifikovali na šampionát, sa musia na ich príslušnom šampionáte zúčastniť.
Okrem prípadu, že by mohli predložiť veterinárne posúdenie. Pri neúčasti koňa na šampionáte bude
diskvalifikovaný z výstavy. Jeho výsledky sa vymažú a kôň bude diskvalifikovaný. Keď bude kôň
diskvalifikovaný, posunú sa kone v triede umiestnené za ním. Tie sa však nesmú zúčastniť
šampionátu.

2. PRAVIDLÁ PRI EX-AEQUO V KVALIFIKAČNÝCH PORADIACH
Ak dosiahnú v triede dva kone v kvalifikačnom hodnotení, alebo v nekvalifikačnom poradí rovnaký počet
bodov (ex aequo), dosiahne lepšie poradie kôň s vyššími známkami za typ. Ak ešte stále trvá ex aequo,
lepšie poradie dosiahne kôň s vyšším počtom bodov za pohyb. V prípade že ešte stále nedôjde ku
konečnému rozhodnutiu, musí rozhodca, ktorý bude zvolený losovaním vymenovať svoje preferencie.
Platné od 1. marca 2008

ZOZNAM HOTELOV DO 30 KM OD TOPOĽČIANOK
Usporiadateľ prosí účastníkov a samostatné zaobstaranie ubytovania.
Turistická ubytovňa Tatran, Topoľčianky
Tel : + 421 911 374 499
tatran@topolcianky.sk

0 km

Hotel HRADNÁ STRÁŽ****, Topoľčianky
Tel: +421 915 222 864
recepcia@hradnastraz.sk

0 km

Hotel Zámok Topoľčianky, Topoľčianky
Tel: +421 37 7777 555
zamok@zamoktopolcianky.sk

0 km

Penzión Gazdovský hostinec, Topoľčianky
Tel.: +421 37 630 10 47; +421 911 615 907
gazdovsky@in.slovanet.sk

0 km

Penzión Byron
Adresa: Penzión Byron, Nám. A. Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: + 421 37 64 26701, + 421 902 755 225; +421 903 755 191
E-mail: penzion@byron.sk
web: www.byron.sk

4 km

Hotel Eminent
Adresa: EMINENT s.r.o., Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: + 421 376 40 3150; +421 915 774 626
E-mail: hotel@eminent.sk
web: www.eminent.sk

4 km

3H

4H

Motel Tribeč
Tesárske Mlyňany, 951 76, Tel.:+ 421 376 33 4203, +421 917 716 061
E-mail: mmoteltribec@mail.t-com.sk
web: www.moteltribec.szm.sk

10 km

Hotel Zámok Malé Vozokany
Adresa: Hotel Zámok, Malé Vozokany 122, 951 82 Malé Vozokany
Tel.: + 421 37 634 2125, + 421 903 223 525
web: www.zamokmv.vnitre.sk

15 km

Park Hotel Tartuf Beladice
Adresa: Park Hotel Tartuf, Pustý Chotár 495, 951 75 Beladice
Tel.: + 421 376 33 0235; +421 915 768 891
E-mail: tartuf@tartuf.sk
web: www.tartuf.sk

15 km

5H

6H

7H

30 km - NITRA
Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Tel.: + 421 377 91 0111,
web: www.agroinstitut.sk
8H

Hotel Zlatý Kľúčik, Svätourbanská 27, Tel. + 421 376 55 0289, + 421 905 621 445
web: www.zlatyklucik.sk
9H

Hotel zámocká koruna u Hoffera, Svätoplukova 2, Tel.: + 421 911 110 003
E-mail: recepcia@hotelkoruna.sk,
web: www.hotelkoruna.sk
10H

City Hotel, Svätoplukovo nám.1, Tel. + 421 376 52 1203 - 4, + 421 905 602 817,
E-mail: reception@city-hotel.sk,
web: www.city-hotel.sk
11H

Hotel Alexander´s, Mostná 68, Tel.: + 421 37/7 92 0401

E-mail: hotel@alexanders.sk,
web: www.alexanders.sk
12H

Hotel Capital, Farská 16, Tel.+ 421 917 755 601
E-mail: hotelcapital@hotelcapital.sk
web: www.hotelcapital.sk
13H

Hotel Centrum, Svätoplukovo námestie 126/1, Tel.: + 421 376 55 4397, +421 911 544 601
E-mail: hotelcentrum@hotelcentrum.sk
web: www.hotelcentrum.sk
14H

Club Hotel, Dolnozoborská 18, Tel. + 421 903 223 525, + 421 376 511 703
web: www.clubhotel.vnitre.sk
15H

Hotel Átrium, Štefánikova 8, Tel.: + 421 376 52 3790, + 421 376 92 4309,
web: www.hotelatriumnitra.sk
16H

Hotel Zobor, Štefánikova 5, Tel.: + 421 376 52 5381-2,
web: www.hotelzobor.sk
17H

Hotel Olympia, Tr.A.Hlinku 57, Tel.: + 421 376 53 6727-9
E-mail: olympia@hotelolympia.sk
web: www.hotelolympia.sk
18H

Vila Ária, Dobšinského 31, Tel. + 421 376 51 7739; +421 905 496 967
E-mail.: aria@aria.sk
web: www.aria.sk
19H

Penzión Moretti, Sládkovičova 15, Tel.: + 421 903 580 885
web: www.penzionemoretti.sk
20H

Penzión Pribina, Radlinského 15, Tel.: + 421 903 696 693
E-mail: pribina.penzion@gmail.com
web: www.penzionpribina.sk
21H

Penzión PKO Nitra, J.Kráľa 4, Tel. + 421 377 41 3046, + 421 903 211 829
web: www.pkonitra.sk
22H

Penzión Zoborská, Dolnozoborská 18, Tel.: + 421 37/6 51 1194
web: www.penzion-zoborska.sk
23H

Penzión Bobo, Kmeťkova 18, Tel.: + 421 377 92 0613
web: www.penzionbobo.sk
24H

Penzión Lux, Gorazdova 58, Tel.: + 421 376 92 3111; +421 948 733 944
E-mail: penzionlux@penzionlux.sk
web: www.luxpenzion.sk
25H

Penzión Premona, Železničiarska 44, Tel.: + 421 376 53 3185
web: www.premona.sk
26H

Penzión TOFI, Martinská dolina 66, Tel.: + 421 376 51 6703, + 421 905 569 977
web: www.penziontofi.sk
27H

Penzión ARTIN, Svätourbanská 37, Tel.: + 421 376 51 6101, + 421 905 439 272
E-mail: artin@penzionartin.sk
web: www.penzionartin.sk

Penzión POHODA, Chrenovská 13, Tel.: + 421 376 50 6538 , + 421 905 926 858,
web: www.penzion-pohoda.sk
29H

Zámok u Grófa, Kamenná 8, Tel. + 421 903 223 525, + 421 903 724 364,
web: www.zamokugrofa.sk
30H

Ďalšie možnosti ubytovania nájdete na stránke:
https://www.booking.com

ZDRAVOTNÉ OSVEDČENIE
ÚRADNÉHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA
PRE KONE A ŽRIEBÄTÁ
Pre pobyt koní a žriebät na „MEDZINÁRODNOM ŠAMPIONÁTE KONÍ – TOPOĽČIANKY
2021“ v čase od 02. do 03.9.2021 sa potvrdzuje, že nasledujúce bližšie označené kone a žriebätá
život.č. plemeno

pohlavie

vek

znaky

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

majiteľ: _______________________________________________________________

a) nepochádzajú z chovov, v ktorých minimálne rok nebola úradne potvrdená nákazlivá chudokrvnosť
jednokopytníkov, alebo podozrenie na túto chorobu
b) nemajú epidémiu ani podozrenie na nakazenie, ako ani chovateľské dvory ani iné lokality zvierat
minimálne 8 týždňov resp. nie sú podozrivé na konskú prenosnú epidémiu a ich územie nie je
uzatvorené ani neleží pod pozorovanim
c) musia sa preukázať očkovaním proti chrípke. Posledné očkovanie musí byť prevedené minimálne 10
dní pred príchodom na výstavu.

Toto potvrdenie sa vydáva na dobu počas šampionátu a je platné 5 dní.

..........................................................
Miesto a Dátum

.................................................................
Pečiatka a podpis úradného veterinára

