Propozice:
Registrace koní a jezdců 10:00 – 10:45hod. – obdržení účastnické stužky
SLAVNOSTNÍ NÁSTUP VŠECH JEZDCŮ 11:00 hod.
Během dne:
Prodej jezdeckých potřeb ze ZOOPRODUKT Ešpandr s.r.o.
- SLEVA 10% NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ při objednání zboží na e-shopu- osobní
předání na místě
Presentace výrobků STIHL- Miroslava HOFSCHNEIDEROVÁ
-Předvedení produktů STIHL
-Možnost osobního vyzkoušení

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 (jezdci od 18- ti let)
- 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.

Ve finále dne se bude hodnotit soutěž č.3 a č.4 jako jedna disciplína, která
bude oceněna hlavní cenou PODHORSKÝM POHÁREM RANCH VIKTORIE.
Dle počtu závodníků je možné, že se během dne uspořádají lehké rychlostní
závody.
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, které nesmí být starší jak půl roku).
Občerstvení zajištěno: po celý den k dispozici jídlo a pití (alko i nealko )
Možnost příjezdu v pátek 18. 5. od 15:00 hod. a odjezdu v neděli 20. 5.
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.

