
KOMBINOVANÉ VOZATAJSKÉ SOUTĚŽE PRO CHLADNOKREVNÉ KONĚ 

– soutěž jednospřeží a dvojspřeží, kvalifikace na MČR 2019

Pořadatelé: Spolek chovatelů koní Valašska  z. s. a Jezdecký klub Valašsko  z. s., Prostřední Bečva

Datum konání:  sobota 4. května 2019

Místo konání: areál JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56
Kolbiště: travnaté 

Rozhodčí: Jaroslav Petřek, pomocný rozhodčí Petra Šantorová
 

Program : -     8.00  – Prezentace soutěžících

- 9.00   - Kombinovaná soutěž pro chladnokrevné koně – jednospřežní a dvojspřeží:  Dle pravidel  
ASCHK ČR Soutěže jsou zároveň kvalifikačními koly na MČR 2019. Umístění na 1. -5. místě obdrží
pohár, flot a cenu.

Startovné:   300,- Kč, členové Spolku chovatelů koní Valašska 200,- Kč

Ustájení: Ustájení v omezeném množství 500,-Kč/box, Členové Spolku chovatelů koní Valašska 300,-Kč    
                 Objednávka boxů písemně do 10. dubna 2018

Jmenovité přihlášky:   zasílejte na adresu: Irena Dulavová, JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56, tel.: 732
446 662, e-mail:            idulavova@seznam.cz, a to na formuláři ke stažení na: www.jkvalassko.estranky.cz

Uzávěrka přihlášek:  30.4.2019  - přihlášení po termínu – dvojnásobné startovné

Veterinární předpisy: před vyložením koní nutno předložit řádně vyplněné zdravotní průkazy koní, obsahující
všechny náležitosti pro přepravu koní mezi okresy pro rok 2019 (tzn.: kůň byl vakcinován dle vakcinačního
schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti chřipce koní, poslední vakcinace byla provedena
nejpozději 7 dní před konáním svodu a kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem
na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
.
Lékařskou službu: zajistí MUDr. Marie Kjeronská 

Veterinární službu: zajistí proti úhradě za provedené úkony MVDr. Miloslav Krupa 

Občerstvení: zajištěno formou bufetu v prostoru areálu.

Upozornění:  Trenéři, majitelé, rodiče a zodpovědné osoby pečlivé zváží možnosti a schopnosti svých svěřenců. V případě, že bude
ohroženo zdraví nebo bezpečnost soutěžících, diváků nebo zvířat, vyhrazuje si pořadatel právo soutěžící z akce vyloučit bez nároku na
vrácení startovného. Pořadatel si, vzhledem k nutnosti dodržovat pravidla welfare, vyhrazuje právo, nevpustit do kolbiště koně, kteří
nejsou v dobrém zdravotním či  výživovém stavu nebo koně s evidentně nepadnoucí či  poškozenou výstrojí.  Za bezpečnost  dětí
odpovídá  rodič  nebo  jím  pověřená  osoba.  Pořadatelé  odmítají  jakoukoliv  odpovědnost  za  nehody a  nemoci,  které  by  postihly
účastníky soutěže nebo jejich koně. Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí. 
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