
PROPOZICE ZÁVODŮ

Název: „MISTROVSTVÍ WRC ČR DOSPĚLÝCH  “

Místo konání: Prosper Horse Ranch

Datum: 24.-26.9.2021 Typ závodů: Mistrovství

Základní údaje

Pořadatel: Prosper Horse Ranch o.s. Showmanager: Anna Golmincová

Office: Anna Golmincová Hlasatel: Simona Zajková

Lék. služba: Simona Zajková Vet. dozor: MVDr. Kateřina Partschová

Rozhodčí: Leroux Cedric(Belgie), Ringsteward: Simona Doležánová

Josefin Blomquist (Švédsko) Lucie Doležánová

Tech. delegát: Jaroslav Doležán

Kolbiště: hala 30 x 60 m Opracoviště: Krytá hala 24x40m

Všeobecné údaje

Předpisy a podmínky účasti:

Veterinární přejímka: 24.9.2021 od 10,00 hod.; splnění vet.předpisů pro rok 2021

Ustájení: turnajové boxy 23. až 26.9.2021 cena 2 500,- Kč 

ustájení nutno objednat s přihláškou do data uzávěrky 16.9.2021

Stravování:  V místě konání.Restaurace Golf

Ubytování: Hotel Miura, Hotel Na Rozcestí, Hotel Zámeček

Hotel Tee House  

 Apartmány U Tří krbů

Soutěže se řídí platnými Pravidly WRC ČR pro rok 2021 - to platí i pro námitky a protesty.

Účast je možná pouze na základě vyplněné přihlášky, uhrazení startovného a splnění kvalifikačních

podmínek pro start na M-ČR WRC.

Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle daného vakcinačního schématu, a poslední

vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním akce. Kůň byl laboratorně vyšetřen na

infekční anemii koní s negativním výsledkem NE starším 12 měsíců. Kůň byl vakcinován proti

rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle daného vakcinačního schématu)

a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění, nebo byl laboratorně vyšetřen na přítomnost EHV

metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem NE starším 10 dnů.

Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně

vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede

veterinární lékař závodů při příjezdu. Nebudou-li tyto podmínky splněny, nebudou koně vpuštěni do

areálu!

Účastníci akce se zavazují k dodržování všech platných vládních nařízení v souvislosti s pandemií

COVID-19, jakožto všech ostatních platných zákonů a předpisů souvisejících.



Popis cesty: ČELADNÁ Směr Podolánky - Prosper Golf Resort .

http://www.mapy.cz/zakladni?x=18.3243125&y=49.5367359&z=15&source=firm&id=2139287

GPS : 49.5364800N, 18.3242953E

Poznámky: Začátek mistrovství 24.9.2021 v 12.00 hod

Přesný časový harmonogram bude upřesněn po uzávěrce přihlášek.

Vypsané soutěže:

číslo název disciplíny

401J Open Reining Junior 2 kola: body z obou kol se sčítají

201 Amatér Reining 2 kola: body z obou kol se sčítají

401S Open Reining Senior 2 kola: body z obou kol se sčítají

401F Open Reining Freestyle 1 kolo

461 Open Ranch Riding 2 kola: body z obou kol se sčítají

445 Open Ranch Rail Pleasure rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

238 Amatér Showmanship at Halter rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

231 Open Showmanship at Halter rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

231 Amatér Western Horsemanship rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

431 Open Western Horsemanship rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

211 Amatér Western Pleasure All Ages rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

411J Open Western Pleasure Junior rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

411S Open Western Pleasure Senior rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

222 In Hand Trail Amatér 2 kola: body z obou kol se sčítají

422 Open In Hand Trail 2 kola: body z obou kol se sčítají

421J Open Trail Junior 2 kola: body z obou kol se sčítají

221 Amatér Trail 2 kola: body z obou kol se sčítají

421S Open Trail Senior 2 kola: body z obou kol se sčítají

441 Open Western Riding 1 kolo

451 Open Superhorse 1 kolo

471 Open Pole Bending 2 kola - rozhoduje nejlepší čas

461 Open Barrel Race 2 kola - rozhoduje nejlepší čas

452 Open Hunter Under Saddle All Ages rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

453 Open Hunt Seat Equitation All Ages rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

Startovné

Výše startovného: 750,- Kč / start Kancelářský poplatek: 100,- Kč

Poplatek za pozdní přihlášení: 300 Kč Jiný poplatek:

Způsob a podmínky platby:

Veškeré platby v hotovosti na místě nebo předem na účet 115-5140620247/0100

VS: telefonní číslo uvedené na přihlášce

Ceny

V každé soutěži bude udělováno:



dle Pravidel WRC;

Finanční dotace:

mistr 1000 Kč ( další dle pravidel WRC )

Uzávěrka a kontakt

Uzávěrka přihlášek: 16.09.2021 22.00 hod

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky posílejte na wrcmistrovstvi21@email.cz

Adresa: Prosper Horse Ranch – Anna Golmincová, Čeladná 740, 73912 Čeladná : tel 733500440

Důležité informace :
1) Pořadatel neodpovídá za nehody či nemoci, které by mohly postihnout účastníky nebo jejich koně, ani za případné škody či 

ztráty na majetku. Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka. 

2) Warm – upy : Ve čtvrtek 23.92021 budou organizovány Warm-upy ( 5min/100Kč), požadavek na warm- up je třeba poslat spolu 

s přihláškou do data uzávěrky. Organizace a rozpis warm-upů bude oznámen dle počtu zájemců po uzávěrce přihlášek po jejím 

zpracování, následně vyvěšen na webu WRC a pořadatele.

3) Volný přístup do haly bude v pátek dopoledne (do 11:30) zajištěn pro všechny účastníky. 

4) Časový harmonogram tříd a disciplín bude upřesněn po uzávěrce přihlášek MČR WRC dospělých – 16.9.2021 a zveřejněn na 

webech WRC a pořadatele.

5) Určování pořadí. U bodovaných disciplín (Showmanship at Halter, Western Horsemanship, Ranch riding, Reining, Freestyle 

Reining, Trail, Hunt Seat Equitation ) v případě shody dosaženého skóre rozhoduje o umístění počet penalt. V případě více 

rozhodčích a kol soutěže pak jejich celkový součet. V případě shodného skóre i shodného počtu penalt se pojede rozjížďka. 

Soutěžní dvojice, která rozjížďku odmítne, ztrácí první místo a bude umístěna na místě druhém, bez ohledu na finanční výhru. 

Dvojice účastnící se rozjížďky se v případě diskvalifikace nemůže umístit hůř než na dolní hranici shodné pozice (např. byla-li před 

rozjížďkou na 1. - 3. místě skončí celkově 3). U nebodovaných disciplín (Western Pleasure, Hunter Under Saddle, Ranch Rail 

Pleasure ) bude v případě shody rozhodovat výsledek hlavního rozhodčího dne. Ten bude losován první den závodů, druhý den 

bude hlavním rozhodčím druhý z rozhodčích. 


