Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží Kroměříž 2019

Vážení příznivci vozatajství.
V letošním roce se poprvé v České republice představí soutěž historických
zápřeží.
Název závodu:
Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží Kroměříž 2019
Pořadatel:
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.
www.hrebcinec-tlumacov.cz
Spolupořadatelé:
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži
www.zamek-kromeriz.cz
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
www.hskm.cz
Datum konání:
27.9. - 29.9. 2019
Místo konání:
Podzámecká zahrada Kroměříž
Uzávěrka přihlášek: 20. 8. 2019 (rozhoduje datum přijetí platby na účtu
pořadatele), přihlášky viz.: www.hrebcinec-tlumacov.cz
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
Ubytování si můžete zajistit na: e-mail: doplnkovacinnost@hskm.cz,
Tel: + 420 573 504 611
Technická ustanovení:
Veterinární předpisy:
• Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady
(průkazy koní), které musí splňovat podmínky platné pro přesun koní dle
veterinárních směrnic pro rok 2019.
• Účastníci soutěže jsou povinni řídit pokyny pověřeného pracovníka pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
• Průkazy koní musí být po celou dobu konání soutěže uloženy
v sekretariátu závodu pro případnou kontrolu SVS.
• Dále musí být v průkazu uvedeno, že kůň je vakcinován podle
vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti
influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7
dní před konáním svodu. Kůň byl laboratorně vyšetřen s negativním
výsledkem na infekční anemii, vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.

Obecné informace
• Pořadatel neručí za úrazy účastníků a koní, jakožto ani za nehody,
onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození.
• Veškeré náklady spojené s účastí na soutěži hradí přihlašovatel.
• Vstup psů do areálu ZAKÁZÁN!
Ostatní služby
• Lékařská služba
• Veterinární služba - proti úhradě
• Podkovářská služba - proti úhradě
• Parkování vozidel - na vyhrazeném parkovišti
Program:
Pátek: 27. 9. 2019
• Příjezd účastníků a veterinární přejímka koní
• Ustájení koní
• Ubytování účastníků
• 16:00 - schůzka soutěžících - informace k soutěži, prohlídka
Hippologického Muzea a Maxmiliánova dvora
• 19:00 - společná večeře, neformální doprovodný program
Sobota: 28. 9. 2019
• 10:00 A - Prezentace a hodnocení jednotlivých spřežení s komentářem
pro diváky
• Slavnostní zahájení, průvod kočárů a všech účastníků městem Kroměříží
• Společenská večeře - Dress code - Semiformal - Arcibiskupský zámek
Koncert Karla Košárka a Romana Janála - Dress code - Semiformal Arcibiskupský zámek
Neděle: 29. 9. 2019
8:00 B - Start terénní jízdy na 16 km s překážkami.
13:00 C - Jízda zručnosti mezi kuželi
• Slavnostní vyhodnocení
• Ukončení soutěže

www.hrebcinec-tlumacov.cz
Společnost přátel klasických zápřeží

