
Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží Kroměříž 2019 
Přihláška 

Registrace do 20.8.2019  na e-mail: marketing@hrebcinec-tlumacov.cz 

Majitel :  ……………………………………………………………………………….. 

Kočí :    ..………………………………………………………………………………. 

 

Adresa :   …………………………………………………………………………………………………….. 

 

tel : ………………………… ……………          e-mail ………………………………………………. 

 

 

Pojištění:číslo pojistky a název pojišťovny 

 

PONY       KONĚ TEPLOKREVNÍ  KONĚ CHLADNOKREVNÍ              OSTATNÍ  

 

 Jednospřeží   Tandem        Dvojspřeží                 Čtyřspřeží                               Jiné    

 

Jméno Koně Pleneno a identif. číslo Pohlaví Věk Výška (pony) 

  
1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Žádost je doplněna formulářem s popisem vozidla 

 

                                                                         Registrace a ustájení koní 

 

      Objednávám ....... box  x 2000 Kč   (80 € )                                                                                      ..…….. Kč 

  

       Startovné x1500 Kč      ( 60  €)                                                                                                         ....……Kč                           

 

      Slavnostní večeře 28.9.2019 ......... osob  x 1000 Kč  (40  € )                                                          ............ Kč 

  

                                                                                       Registrační poplatek celkem   .............. Kč  

 

      Platím bankovním převodem 

 

  Banka: ČNB Brno  

  Číslo účtu: 39 53 26 61/0710 
     

V pátek 27.9. se zúčastním bezplatného školení o o soutěži                                                  □                                                           

                                                                      

Den příjezdu do Kroměříže :       Pátek 27.9.                          Sobota 28.9. 

 

Důležité: Přihláška bez zaplacení vstupního poplatku není platná, registrační poplatek musí být zaplacen 

k datu uzávěrky přihlášek. Organizátoři neodpovídají za škody na osobách, majetku nebo zařízení v 

důsledku: nehody, krádeže, nemoci kočího, pomocníků nebo koní. Za koně nese plnou zodpovědnost 

majitel nebo jeho zástupce. 

Prohlašuji, že koně jsou plně připraveni zúčastnit se soutěže. 

          Datum                                                                                                         Podpis  

 

 

  

 

 

 

    

      

 

 

 

 

  

 

 



 

Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží 
 

Kroměříž 2019 
 

Sobota 28. a Neděle 29. Září 2019  
 

 

 

 

Informace o vozu (kočáru) 

 

Odeslat zpět s přihláškou 

 

 

Majitel : ………………………………….. 

Kočí : …………………………………... 

Typ vozu (kočáru) :………………………… 

Jméno stavitele (výrobce) :…………………………........................ 

Rok výroby : …………………..    

Datum poslední opravy :………………….. 

Šířka vozu (kočáru) :……………………… 

Vzdálenost mezi koly : …………………….. 

                                                                                                                           Vzdálenost mezi koly(ráfy) 

 

 

Já, níže podepsaný, ………………………………………………, potvrzuji, že výše uvedené informace 

jsou pravdivé. 

Bydliště ………………………………………                      Datum …………………………………  

 

 

Podpis................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro komentátora 



Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží Kroměříž 2019   28. a  29. Září 2019 

Zápřež (typ vozu- kočáru, zápřež, styl zápřeže): 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

Kočí (jméno, povolání, úspěchy v soutěžích,atd.): 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

Podkoní, Cestující : 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

Vůz - kočár  (typ, rok výroby, zvláštní vlastnosti): 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

postroje (styl, zvláštnost): 

.................................................. .................................................. ............................................ 

 

 

 

Mapa příjezdu : 

 

 

                                                                                                        
                                                                                                                     Ostrava 
 

 

 

 

                                                                                
      Brno 
       
      
 


