
PROPOZICE ZÁVODŮ NBHA CZ

XVI. SPORTOVNÍ DEN S KOŇMI
3. kolo 25.6.2022

Místo konání: Ranč Dalu, Kozohlody 73, Čáslav

Datum konání: 25.6.2022

Pořadatel: NBHA CZ, z.s. a Klub Ranč Dalu, o.s.

Správce areálu: Semerád, Email: rancdalu@seznam.cz, Tel.: 606 767 346, 606 137 347

Rozhodčí: Jan Král, akreditovaný rozhodčí NBHA CZ

Lékařská a veterinární služba: zajištěna

Závodní kolbiště: venkovní pískové 60 x 40 m

Opracoviště: venkovní travnaté a venkovní pískové 60 x 40 m

Přihlášky: elektronicky přes web www.nbha.cz.

Uzávěrka přihlášek 22.6.2022 22:00.

Přihlášky po termínu budou pokutovány dle Pravidel.

Vypsané disciplíny NBHA CZ: Barrel race, Pole bending

Vypsané kategorie: Open, Youth (13-17 let), Kids(do 12ti let), Novice

Startovné pro členy NBHA CZ: Open 400,- Kč, Youth 200,- Kč, Novice 100,- Kč

Členství 600,- Kč na rok 2019 je možné uzavřít a uhradit na místě před konáním závodů.

Startovné pro nečleny NBHA CZ: Open 500,- Kč, Youth 300,- Kč, Novice 200,- Kč

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

Občerstvení: zajištěno v restauraci (od pátku do neděle)

Výhry a předpisy: dle platných Pravidel NBHA CZ 2022



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:
Venkovní kovové ohrádky: 3x3m; voda, seno, podestýlka, 200,-Kč / den (např. pá – ne 600,- Kč)
Vlastní ohrádky na louce: voda, seno, 100,- Kč /den za 1 koně v ohrádce (pá – ne 300,-)
Platí i pro koně přivázané u přívěsu!  KAŽDÝ kůň MUSÍ mít zarezervovaný a na místě uhrazený jeden
z nabízených typů ustájení!

Boxy přiřazovány podle data podání přihlášky, ve které zaškrtnete ustájení (box nebo ohrádka). Kapacita pro
ustájení v boxech je omezená, je tedy nutné zamluvit si je včas, rozhodující je datum odeslání přihlášky.
Následně Vám bude sděleno, zda jsou ještě volná místa či nikoliv. Úklid boxu zajistí každý po svém koni sám
(na základě uklizeného boxu nebo ohrádky budou jezdci vráceny průkazy od koně).

Ubytování: v místě konání závodů ve vlastních stanech, nebo karavanech; v areálu jsou k dispozici sprchy,
WC. Možnost příjezdu již v pátek 5.6.

Popis cesty: Kozohlody, okres Kutná Hora, první objekt po pravé straně při příjezdu do vesnice ze směru Čáslav,
Kutná Hora.

Předpisy a podmínky účasti: Kůň musí splňovat platné veterinární směrnice! Dle stanoviska státní veterinární
správy musí mít kůň vyhotovené vyšetření krve na infekční anémii s negativním výsledkem, ne starší než 12
měsíců, zapsané do průkazu koně. V případě účasti zahraničních koní na akcích v ČR, musí být údaje o koních
zadány do veterinárního informačního systému EU tzv. TRACES.

Řádně vyplněná a v termínu zaslaná přihláška. Respektování pravidel těchto propozic a pravidel NBHA CZ.

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 – 10:00 přejímka koní, zápis jezdců

10:00 schůzka jezdců s rozhodčím (v případě účasti nových jezdců)

11:30 zahájení závodů -  slavnostní nástup koní a jezdců

Warm up jízdy



opracování pro disciplínu Barrel race Novice*

Barrel race Novice

opracování pro disciplínu Barrel race Open*

Barrel race Open

opracování pro disciplínu Barrel race Youth*

Barrel race Youth

slavnostní vyhlášení disciplín Barrel race

opracování pro disciplínu Pole bending Novice*

Pole bending Novice

opracování pro disciplínu Pole bending Open*

Pole bending Open

opracování pro disciplínu Pole bending Youth*

Pole bending Youth

slavnostní vyhlášení disciplín Pole bending

! POZOR !

*nový způsob opracování koní pro rychlejší a bezpečnější průběh závodů: vždy pro danou kategorii před
startem po 5-10 min pro 10 jezdců podle startovních čísel – jedná se o opracování koně, zahřátí před
závodem, pokud chcete trénovat jízdu kolem barelů či tyčí, máte možnost přijet již v pátek nebo
potrénovat ráno do 9:30

NEZNALOST PLATNÝCH PRAVIDEL NBHA CZ NEOMLOUVÁ!

Upřesnění pravidel:

· OPEN / Otevřená - Bez věkového omezení.

· YOUTH / Mládež – od 13ti do 17ti let věku včetně. Rozhoduje rok narození.

· NOVICE - pro začínající jezdce a koně bez rozdílu věku a pohlaví. Startovní dvojice jezdec x kůň smí v této

kategorii startovat po dobu 2 let, pokud v minulých letech nestartovali ve třídě Open a nezískali bodové

ohodnocení. Finanční odměny ani body se v této třídě nepřidělují.

· KIDS / Děti do 12ti let věku včetně Rozhoduje rok narození. Startují s YOUTH. Hodnoceni první 3 nejlepší
jezdci


