PROPOZICE

XVII.Czech Chmpionship Appaloosa Show 2019

Název: XVII. Czech Championship Appaloosa Show
Termín: 10. - 12.5.2019
Místo: Galloway Farma Roupov

Typ soutěže: Approved Show ApHC, 2 bodová, podle platných pravidel ApHC Rulebook 2019
1. Rozhodčí: Sylvia Katschker
2. Rozhodčí: Jitka Kynclová

1. Ringsteward: Lucie Doležánová
2. Ringsteward: Simona Doležánová

Show manager: Lucie Kudlová - ApHCCZ Prezident
Technický koordinátor: Gabriela Ahmed (Horáčková) - ApHCCZ Viceprezident
Moderátor: Drahomíra Košvancová
Přihlášky: dostupné na www.appaloosa.cz v sekci Appaloosa Show
Termín uzávěrky přihlášek: do 1.5.2019
Termín pro platbu startovného: do 6.5.2019 na bank. účet č. 51-110280277/0100
Při odevzdání přihlášky v termínu uzávěrky a připsání úhrady na účet do 6.5.2019, je možné
uplatnit slevu ve výši 10 % ze startovného pomocí zaškrtnutí příslušné kolonky v přihlášce.
V případě nedodržení těchto podmínek nelze slevu nárokovat!!!

Za odhlášení ze tříd nevracíme peníze!!!
Jakékoliv změny hlášené v místě konání závodů jsou zpoplatněny částkou Kč 100,Dohlášení do tříd a jiné změny je možné hlásit na místě nejpozději v pátek 10.5.19 do 10h na
páteční program a do pátku 10.5.19 do 18h na sobotní soutěže, resp. do soboty 11.5.19 do 18h na
nedělní soutěže.
Přihlášky zasílejte na adresu: e.randusova@seznam.cz (tel: 724 530 624)
Show-office: Galloway Farma, kancelář v areálu u haly, otevřena 10.5.19 od 8h
Ustájení:
Pro rezervaci boxů kontaktujte Lenku Weinmannovou: pension@galloway-farma.cz. Do emailu
uvádějte jméno majitele koně, jméno koně a jeho pohlaví.
Boxy volné od středy 8.5.19 od 10h
Cena za box 1500 Kč / 3 dny (pátek až neděle), den navíc Kč 300,Platba za ustájení bude uskutečněna prostřednictvím přihlášky a bude připočítána k ceně za
startovné a ostatní poplatky.
Dřívější příjezd možný po domluvě. Dozor nad stájemi a ustájením koní Lenka Weinmanová.
Veterinární dozor a přejímka koní: MVDr. Tomáš Komárek, tel. 725 825 979

Závodní aréna:

Krytá hala

Opracoviště:

Krytá hala a venkovní jízdárna
K dispozici krytá kruhovka

Majitelé appaloos:
přiložte kopie původu koně Certificate of Registration ApHC z obou stran a členské

karty

ApHC, jinak můžete startovat jen v All-Breeds třídách (nebo Vaše čl. číslo v ApHC, pokud kartu
nemáte u sebe). Při přihlášení předložte členskou kartičku ApHCCZ.

Každý startující musí mít uhrazené členské poplatky pro rok 2019 v USA i v
Čechách!!! Pro start v Non Pro třídách je nutné mít uhrazený poplatek v USA!!!

Průkaz koně s platnými náležitostmi s sebou (kůň musí být v imunitě proti chřipce dle vakcinačního
schématu použité vakcíny, očkování chřipkou, vyšetření krve na infekční anémii ne starší než 12
měsíců).

Pro All-Breeds disciplíny:
Průkaz koně s platnými náležitostmi (kůň musí být v imunitě proti chřipce dle vakcinačního
schématu použité vakcíny, očkování, vyšetření krve na infekční anémii ne starší než 12měsíců).
Kontakty pro případné dotazy
e.randusova@seznam.cz
Gabriela Ahmed – tel: 736 504 552
Eva Randusová - tel. 724 530 624
Ubytování:
-Penzion U Josefa (www.penzionmerklin.cz ) od areálu asi 3min autem
-Pension ŠVIHOVSKÝ DVŮR, nám. Dr. E. Beneše 200, 340 12 Švihov
(+420) 376 393 060 (+420) 739 083 703
e-mail: svihovskydvur@email.cz web: svihovskydvur.sweb.cz
-Apartmán Popelka
Nám. Dr. E . Beneše 146
340 12 Švihov
email: info@apartmanpopelka.cz
Petr Strachota – 732 617 679
Marcela Strachotová 732 751 967
-Penzion Alfa
www.pension-alfa.cz
jana@pension-alfa.cz ,tel: 777 855 069eENSION ALFA ENSION ALFA ENSION ALFA
V okolí Roupova naleznete i spoustu jiných ubytovacích zařízení

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Požaduje se dodržování místních předpisů v místě konání závodů v zájmu bezpečnosti.
Každý majitel zodpovídá za svého koně.
Psi se budou pohybovat v areálu jen na vodítku.
Za děti a jejich bezpečnost jsou odpovědní rodiče.

