
Propozice: 

!!! Pro přihlášení je nutné napsat e-mail na ranchviktorie@seznam.cz, kde 

bude uvedeno jméno jezdce, jméno koně !!! 

 

Registrace koní a jezdců 9:00 – 10:00hod. – obdržení účastnické stužky 

NÁSTUP DĚTÍ 11:00 hod 

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP VŠECH JEZDCŮ 13:00 hod 

 

1. JÍZDA ZRUČNOSTI (děti do 14 let)  

- Soutěž rozdělena na :  - děti s vodičem   

- děti bez vodiče 

   - možnost startu začínajících  starších 14- ti let  

Soutěž oceněna 1. - 3. místo poháry. Děti s vodičem oceněny menší odměnou. 

2. OTEVŘENÝ ZÁVOD ZRUČNOSTI (všechny věkové kategorie) 

- Soutěž rozdělena na :  - kategorie děti bez vodiče 

   - kategorie dospělý 

Soutěž oceněna 1. – 3. místo poháry pro obě kategorie. 

3. PODHORSKÝ EXTRÉM  

- Soutěž pouze pro kategorii dospělý 

Soutěž oceněna 1. - 3. místo poháry. 

 

4. ZÁVOD DO VRCHU (jezdci od 18- ti let) 

- Pořadatel může vyžadovat občanský průkaz 

Soutěž oceněna 1. -3. místo poháry. 
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 Ve finále dne se bude hodnotit soutěž č.3 a č.4 jako jedna disciplína, která 

bude oceněna hlavní cenou PODHORSKÝM POHÁREM RANCH VIKTORIE. 

Možnost westernové i anglické výstroje. 

Kurzy soutěží budou vyvěšeny v den závodů od 10:00hod. 

Soutěže budou hodnoceny časem a body. 

Startovné na všechny disciplíny dohromady: 

- děti i dospělý 200Kč 

- členové klubu 150Kč  

U registrace je nutné předložit průkaz koně (platné očkování a serologické 

vyšetření). Dle podmínek z Krajské veterinární zprávy musí být kůň 

vakcinován proti rinopneumonii koní, způsobované koňským herpesvirem 

(EHV) a to nejdříve 14 dní po druhé vakcíně, nebo aby kůň byl vyšetřen na 

přítomnost koňského herpesviru metodou PCR a toto vyšetření nesmí byt 

starší 10 dnů. 

Občerstvení zajištěno: po celý den k dispozici jídlo a pití (alko i nealko ☺) 

Možnost příjezdu v pátek 3.. od 15:00 hod. a odjezdu v neděli 5.9. 

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za ztráty a poškození věci, úrazy jezdců, 

úrazy a nemoci koní či škody vzniklé účastníkem či koněm v průběhu akce. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu. 

Veterinární a zdravotnický dohled zajištěn po celý den. 

V případě dotazů volejte Veronika Jonová tel.: 774 21 00 19. 

 

Na Vaši účast a den plný zábavy se těší 

Sportovní klub Ranch Viktorie z.s. 


