Zemský hř ebčin ec Tlum ačo v, s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov, IČ: 71294571
www.hrebcinec-tlumacov.cz info@hrebcinec-tlumacov.cz

Kvalifikace na MČR v kombinované soutěži chladnokrevných koní
jednospřeží a dvojspřeží

PROPOZICE
Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání:
Čas konání:
Uzávěrka přihlášek:
Přihlášky zasílejte:
Veterinární podmínky:
Prezence:
Startovné:
Prohlídka trati:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Rozhodčí:
Hlasatel:
Stavitel:
Kontaktní osoba:
Kolbiště a opracoviště:
Zdravotnická služba:
Veterinární služba:
Podkovářská služba:

Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.
Závodiště BAHŇÁK u Otrokovic
sobota 29.8.2020
9:00 – 17:00 hodin
pondělí 24.8.2020
kancelar@hrebcinec-tlumacov.cz nebo naty.bliznakova@seznam.cz
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní veterinární potvrzení
dle podmínek pro přesuny koní platných v roce 2020.
8:30 – 9:00, pro soutěžící v těžkém tahu jednospřeží do 12:00 hod
500,- Kč pro kombinovanou soutěž,
200,- Kč pro jednotlivé soutěže těžký tah a ovladatelnost s kládou
jednospřeží
před každou soutěží
Ing. David Olejníček, ředitel ZH Tlumačov s.p.o.
Natálie Blizňáková (+420 739 731 320)
Petra Šanturovová, Jaroslav Petřek
Ing. Hana Stehlíková
Jaroslav Hejl
Michal Žák (+420 774 661 773)
travnaté
Miloš Brázdil
MVDr. Jan Bubeník
Jiří Gazdoš – (služba na telefonu +420 608 062 491)

Předpisy a hodnocení:

viz. pravidla pro vozatajskou jízdu, soutěže v tahu klády a v absolutním
tahu a pro kombinované soutěže (národní verze platná pro rok 2019).

Soutěže:

1 + 2) Vozatajská jízda jednospřeží a dvojspřeží
3 + 4) Ovladatelnost s kládou jednospřeží a dvojspřeží
5 + 6) Těžký tah jednospřeží a dvojspřeží

Odpovědnost a záruka:

Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy kočích a koní po dobu konání
závodů, nehradí případné ztráty nebo škody.
Zajištěno po celý den pro závodníky i návštěvníky závodů.

Občerstvení:
Ceny:

Umístění na 1.-3. místě v kombinované soutěži jednospřeží a
dvojspřeží: floty, poháry a finanční ceny (2.000 Kč, 1.500 Kč a 1.000 Kč)
Umístění na 1.-5. místě v jednotlivých soutěžích: floty a věcné ceny

Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících
Pořadatel: Vedení ZH Tlumačov s.p.o.

V Tlumačově dne 17.8.2020
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