
 

 

 

 

 

PROPOZICE ZÁVODŮ NBHA CZ 

4. kolo 14.8.2022 

 

Místo konání: Fox Riders Ranč, Luční Chvojno 47, Ústí nad Labem 

Datum konání: neděle 14.8.2022 

Pořadatel: NBHA CZ a Fox Riders Ranč 

Správce areálu: Zuzana Lišková 

Rozhodčí: akreditovaný NBHA CZ 

Lékařská a veterinární služba: zajištěna 

Závodní kolbiště: venkovní pískové 50 x 40 m + opracoviště 20 x 40 m 

Opracoviště: venkovní pískové 50 x 20 m 

Přihlášky: elektronicky přes web www.nbha.cz. Uzávěrka přihlášek 11.8.2021 22:00. Přihlášky po termínu 

budou pokutovány dle Pravidel. 

Vypsané disciplíny: Barrel race, Pole bending 

Vypsané kategorie: Open, Youth,Kids, Novice 

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

Členství 600,- Kč na rok 2021 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 

Warm-up jízda: 500,- Kč (Jezdec bude mít 3 minuty arénu pro vlastní potřebu včetně časomíry.) 

Občerstvení: zajištěno v areálu 

Výhry a předpisy: dle platných Pravidel NBHA CZ 2021 

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: boxové 500,- Kč / den, počet boxů omezen! 

http://www.nbha.cz/


Ubytování: v blízkosti je možné ubytování v pensionu Na Statku www.nastatku-usti.cz 

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

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: 

POZOR – ZMĚNA OPROTI OBVYKLÝM ČASŮM!!! 

8:00 -9:30 přejímka koní, zápis jezdců 

10:00  zahájení závodů - slavnostní nástup koní a jezdců 

  Barrel race Novice 

Barrel race Open 

Barrel race Youth 

slavnostní vyhlášení disciplín Barrel race 

  Pole bending Novice 

  Pole bending Open 

  Pole bending Youth 

  slavnostní vyhlášení disciplín Pole bending 

   

NEZNALOST PLATNÝCH PRAVIDEL NBHA CZ NEOMLOUVÁ! 


