
 

 

 

 

PROPOZICE ZÁVODŮ NBHA CZ & NGHS 

JACKPOT BARREL RACE 

29.7.2021 

 

Místo konání: Jezdecké centrum Kralovický dvůr, Královice 91, 274 01 Slaný 

Datum konání: 29.7.2021 

Pořadatel: NBHA CZ, HorseEvents s.r.o. 

Správce areálu: Drahomíra Košvancová – tel. č. +420 775 571 818, e-mail: info@nghs.cz   

Rozhodčí: akreditovaný rozhodčí NBHA CZ 

Lékařská a veterinární služba: zajištěna 

Závodní kolbiště: hala 68 x 28 m 

Přihlášky: elektronicky přes web www.nbha.cz nebo www.nghs.cz/nbha. Uzávěrka přihlášek 19.7.2021. 

Pozdější přihlášení není možné! 

Vypsané disciplíny: Barrel race Open, Pole bending Open 

Vypsané kategorie: Open – není nutné členství v NBHA CZ 

Startovné NBHA CZ: 1000,- Kč /startovní dvojice / disciplína 

Office fee: 100,- Kč za startovní dvojice jezdec – kůň 

Občerstvení: zajištěno v areálu - restaurace 

Výhry a předpisy: dle platných Pravidel NBHA CZ – model vyplácení výher viz. níže 

1D champion – trofejní přezka 

2. místo – trofejní skleněná plaketa 

3. místo – trofejní skleněná plaketa 

2D champion – trofejní kokarda 

3D champion – trofejní kokarda 
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Model závodu: 

Všichni jezdci pojedou dvě kola, do výsledků se počítá lepší čas. Závod není bodován v rámci kol NBHA. Obě 

disciplíny se pojedou v modelu 3D – tří divizí. Ve finančních výhrách bude vyplaceno 70 % vybraného 

startovného. Z celkové částky určené pro výhry bude 50 % vyplaceno pro 1. divizi, 30 % pro 2. divizi a 20 % 

pro 3. divizi. 

Následující tabulka ukazuje minimální počet vyplácených umístění v každé divizi vzhledem k počtu startujících.  

Počet startujících 1-10 11-30 31-60 

1.místo 60% 50% 40% 

2.místo 40% 30% 30% 

3.místo  20% 20% 

4.místo   10% 

PŘÍKLAD: 

Soutěže se zúčastní 20 soutěžících 

Výše startovného 1.000,- Kč - na startovném bude vybráno 20.000,- Kč 

Z toho 70 % musí být vyplaceno ve výhrách, což činí 14.000,- Kč 

Ve 3-D formátu se tato částka rozdělí mezi tři divize v poměru 50 % do první, 30 % do druhé a 20 % do třetí 

divize (50 % = 7.000,- Kč, 30 % = 4.200,- Kč, 20 % = 2.800,- Kč). 

V každé divizi se částka určená pro výhry této divize dělí dle výše uvedené tabulky podle počtu startujících. 

 

Odpovědnost: Pořadatel neodpovídá za úrazy nebo nemoci koní a jezdců, které postihly účastníky soutěží. 

Nehradí ani škody na majetku. Veškeré náhrady na vrub vysílající složky.  

Ustájení: ZÁKAZ VLASTNÍCH OHRÁDEK či vázání koní u vleků, boxové 750,- Kč / kůň (seno, sláma, bez 

napáječek, příjezd možný ve čtvrtek od 08:00 hod., odjezd NUTNÝ nejpozději v pátek 30.7.2021 do 9:00 – 

předání kompletně vyklizeného boxu. 

V případě nutného příjezdu ve středu bude účtován další den navíc – nutné domluvit předem telefonicky: 

Drahomíra Košvancová – tel. č. +420 775 570 818. 

Ubytování: ve vlastních stanech či karavanech - karavan za poplatek 150,- Kč/den a osoba v karavanu 200,- 

Kč/den včetně sociálního zařízení (WC a sprchy). 

Další možnosti ubytování: https://www.nghs.cz/ubytovani/  

Podmínky účasti: Řádně vyplněná a v termínu zaslaná přihláška. Splnění veterinárních podmínek – jinak 

nebudou koně vpuštěni do areálu. Koně ze zahraničí musí mít TRACES. Respektování pravidel těchto 

propozic a pravidel NBHA CZ. 
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Žádáme všechny jezdce, aby dodržovali harmonogram, zejména pak dobu zápisu a přejímky koní! 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu. 

Účastí a odesláním přihlášky souhlasíte s užitím pořízených fotografií a audiovizu. záznamů Vaší 

osoby na akci v jakékoli podobě (digi, hmotné) pro účely umělecké, reklamní, redakční a jiné bez 

nároku na finanční odměnu. 

Účastí a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů v ní uvedených a 

zveřejněním jména a příjmení a jména koně ve výsledkových listinách na webu a Facebooku NBHA 

CZ. Další uvedené údaje nebudou uveřejněny. 

 

Harmonogram závodů: 

8:00 – 12:00 přejímka koní, zápis jezdců 

12:00 – 13:00 volná hala pro trénink 

13:30  schůzka jezdců s rozhodčím 

14:00  zahájení závodů - slavnostní nástup jezdců (s koňmi i bez – dle uvážení jezdce) 

  opracování pro disciplínu Pole bending Open 

  Pole bending Open  

opracování pro disciplínu Barrel race Open 

Barrel race Open  

 


