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Propozice veřejný trénink + hobby závody 
 
Název akce: Veřejný trénink + hobby závody 
Místo konání: Ranč Dalu Kozohlody 
Datum: 13. 4. 2019 od 13:00    
 
Základní údaje 
Pořadatel: Klub Ranč Dalu        
Instruktor: Nikol Semerádová 
Veterinární dozor:  MVDr. Bohdana Jelenová 
Kolbiště: písčité, venkovní (60x40m) 
Opracoviště: písčité 
 
Všeobecné údaje 
Předpisy a podmínky účasti: Kůň musí splňovat platné veterinární směrnice pro rok 2019! 
Veterinární přejímka:  Sobota 13.4.2019  10:00 – 12:00 
Schůzka jezdců :12:45 na kolbišti 
Ustájení:  venkovní boxy; 200 Kč/den  – seno, voda, podestýlka; boxy přiřazovány podle data podání 
přihlášky.  
Stravování: v místě konání závodů 13. 4. 2019 
Ubytování: v místě konání závodů ve vlastních stanech, karavanech  
Popis cesty: Kozohlody, okres Kutná Hora, první objekt po pravé straně při příjezdu do vesnice ze směru 
Čáslav, Kutná Hora.  
Vypsané soutěže; určeno pro; 

o Trail; otevřená soutěž   
o Barrel Race otevřená soutěž 
o Pole Bending ; otevřená soutěž 

 
Jednotlivé vypsané disciplíny se pojedou v pořadí, které bude upřesněno pořadatelem, který si vyhrazuje 
právo na změnu z technických nebo organizačních důvodů. 
Platba za trénink a závody: 
Jednorázový poplatek za každou dvojici jezdec + kůň 200 Kč pro všechny disciplíny 
Způsob a podmínky platby: hotovostně, v den konání závodů na místě při prezentaci koní a jezdců 
 
Program 
Každá disciplína se pojede formou tréninku pod dohledem instruktora, který pomůže ke správnému 
technickému postupu. Poté co si každý jezdec s koněm v tréninku vyzkouší překážky, následují hobby 
závody. Hobby závody proběhnou dle platných pravidel jednotlivých disciplín. 
Uzávěrka přihlášek a kontakt 
Uzávěrka elektronických přihlášek: 11.4.2019 
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Disciplíny Trail, Barrel Race , Pole Bending  
Přihlášky: Zaslat na email: rancdalu@seznam.cz napsat jméno a příjmení jezdce, jméno koně, název 
disciplíny  
 
Startovat může každý, povinná je westernová výstroj jezdce i koně (anglické sedlo povoleno), jezdci do 
18 let mají povinnou přilbu, ostatní westernový klobouk. 
 
Na stejném koni může startovat více jezdců, kůň může ale startovat maximálně dvakrát . 
Poznámky: 
Startovací listiny: Při prezentaci budou vytvořeny startovací listiny pro jednotlivé disciplíny. Vždy před 
začátkem závodu bude přečteno pořadí jezdců a aktuální startovací listina bude vyvěšena na viditelném 
místě. Pořadí jezdců je neměnné. Pokud tedy máte více jezdců na jednom koni nebo naopak, 
promyslete si předem, v jakém pořadí by měli nastoupit na start. Toto pořadí potom uveďte do 
přihlášky. Na pozdější změny nemusí brát pořadatel ohled.  
Veterinární přejímka: Všechny koně musí projít veterinární kontrolou, která se uskuteční v sobotu od 
10:00 do 12:00. Kůň, který neabsolvuje veterinární kontrolu, nebude vpuštěn do závodů a bude muset 
neprodleně opustit areál ranče.  
Pořadatel: Pořadatel neodpovídá za nehody nebo nemoci, které by mohly postihnout účastníky soutěží 
nebo jejich koně. Pořadatel rovněž neodpovídá za případné škody, či ztráty na majetku.  
Poplatky: Uhrazené poplatky se v případě dobrovolného odhlášení startovní dvojice nevrací! Výjimku 
pouze tvoří případný úraz koně či jezdce v době konání závodů. 
Jezdci: jsou povinny přečíst si tyto propozice, řídit se jimi a akceptování těchto pravidel stvrdit svým 
podpisem (nebo podpisem zákonného zástupce jezdce) 
 
Pro více informací volejte na tel. č. 
Josef Semerád 606 767 346  
Nikol Semerádová 723 554 504 
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