Propozice

Reiningové závody ČJF
(1 kvalifikační závod pro MČR ČJF 2016)
konanné v areálu

Ranch Happy Hour, Krakovany
dne 3.9. 2016
Základní údaje:
Místo konání:
Datum konání:
Číslo závodu:
Pořadatel:
Kolbiště:
Opracoviště:
Rozhodčí:

Krakovany
3.9.2016
903B9
Ranch Happy Hour, Krakovany
hala 60x30 m
venkovní 80x40 m, vnitřní 20x30m
Alex Tuzakow

Veterinární dozor:

MVDr.Petr Přikryl

Technické údaje:
Předpisy:

Vypsané soutěže

Pravidla ČJF pro Reining v platném znění , Všeobecná pravidla ČJF, tyto
propozice a platné veterinární směrnice (před vyložením koní musí být
předloženo veterinární osvědčení pro přesun koní se všemi předepsanými
náležitostmi platnými pro rok 2016).
Reining Senior # 5
Reining Amater #5
Reining Junior #5
Reining Mládež # 5
Futurity – předvedení mladých koní 5

Uzávěrka přihlášek:
Přihlášky:

1.9.2016
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF:

http://prihlasky.cjf.cz
Úhrada startovného:
Ceny:
Protesty:
Startovné:

(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)
blanka.happyhour@seznam.cz dotazy na tel. 607 553 040
v hotovosti v místě konání závodů
stuhy, poháry, věcné ceny
v souladu se všeobecnými pravidly ČJF
400,- Kč/kůň a disciplína

Kancelářský poplatek: 300,-Kč/přihláška
Všeobecné údaje:
Přesný časový harmonogram soutěží bude k dispozici po uzávěrce přihlášek startujících.
Ustájení:
turnajové boxy BOXY U HALY s napáječkou 1900,- BOXY bez napáječky
1.500,-Prosím při rezervaci uvádějte, o jaké boxy máte zájem. V ceně je
podestýlka, seno, voda. Nádoby na vodu nutno dovézt.
rezervace boxů na tel. 607 553 040
Ubytování:
kapacita obsazena
Občerstvení:
v místě
Vet. přejímka:
Všechny koně, které se ten den účastní soutěží, musí projít veterinární
kontrolou, jenž se uskuteční v pátek 17,00 – 19,00. Kůň, který neabsolvuje
veterinární kontrolu, nebude vpuštěn do závodů.
Před vyložením koně, doložit průkazy koně do rukou Blanky Košíkové, bez
doložení průkazů je zákaz vykládky koně v místě areálu Ranch Happy Hour.

Pořadatel nezodpovídá za nehody, nebo nemoci, které by mohly postihnout účastníky
soutěží, nebo jejich koně. Pořadatel rovněž nezodpovídá za případné škody, či ztráty na
majetku. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
Ranch Happy Hour

Rozpis za OV ČJF schválil: Michael Moudrý 22.8.2016

