
ROZPIS 2. HOBBY ZÁVODŮ Kozlovice  říjen 2016 
 

A. Všeobecná ustanovení 

 

1. Pořadatel: Paint Western Riding Club Kozlovice MH 122 

2. Datum: 1.10. 2016  od 9.00 hod. 

3. Místo konání: areál Paint horse, s.r.o. Kozlovice 

4. Rozhodčí:        Karla Gabrielová 

5. Přihlášky: Ing. Klára Šalková, Kozlovice 928, 739 47 Tel: 777 144 244, 

 e-mail: painthorseranch@seznam.cz   

      Prezentace a veterinární přejímka koní: od 08.00 do 08.30 hod.. 

6. Pořadatel odmítá jakoukoliv odpovědnost za nehody, nemoci, ztráty či škody, které by 

postihly účastníky hobby závodů nebo jejich koně. 

7. Ustájení: 500,-/koně/den, nutno předem objednat u Ing. Kláry Šalkové – tel. 777 144 244  

 

B. Technická ustanovení 

1. Podmínky účasti koní: Platné veterinární osvědčení pro přesun koní v roce 2016 

2. Startovné: – 250,- Kč/dvojici/start   

3. Kolbiště : hala 60 x 30 m, povrch pískový 

      opracoviště: vnitřní : 20 x 40 m, povrch pískový, venkovní 25 x 45 m, povrch pískový 

      4.   Koně při soutěži mohou být vedeni na jakémkoli legálním udidle jednoručně nebo obouručně      

bez ohledu na stáří koně, koně na páce mohou být vedeni obouručně. 

 

 

C. Soutěže 

 

1) Showmanship mládež  

třída otevřená pro jezdce od 6-ti let, kůň musí být minimálně 4-letý. Soutěž se jinak řídí pravidly 

WRC. 

 

2) Trail mládež 

třída otevřená pro jezdce od 10 let do 18 let, kůň musí být minimálně 4-letý. Soutěž se jinak řídí 

pravidly WRC. 

 

3) Trail open 

třída otevřená pro jezdce od 10 let ,kůň musí být minimálně 3-letý. Soutěž se jinak řídí pravidly 

WRC. 

 

4)  Western Horsemanship mládež do 13 let 

třída otevřená pro jezdce od 10 let do 13 let, kůň musí být minimálně 4-letý. Soutěž se jinak řídí 

pravidly WRC. 

 

5) Western Horsemanship mládež  13 – 18 let 

třída otevřená pro jezdce od 13 do 18 let ,kůň musí být minimálně 4-letý.  Soutěž se jinak řídí 

pravidly WRC. 

 

6) Western Horsemanship open 
třída otevřená pro jezdce od 10 let ,kůň musí být minimálně 3-letý. Soutěž se jinak řídí pravidly 

WRC. 

  

7) Reining mládeže  # 4 

 Hodnocení dle Pravidel ČJF, otevřeno pro mládež 12 – 18 let na koni 4 letém a starším. 

 

mailto:painthorseranch@seznam.cz


8) Reining pro koně nebo jezdce startující 1. rokem # 5 

 Hodnocení dle Pravidel ČJF, třída otevřená pro koně 3 leté a starší soutěžící prvním rokem 

nebo jezdce startující 1. rokem. 

 

 

 

9) Reining třída otevřená # 6 

 Hodnocení dle Pravidel ČJF, otevřeno pro všechny kategorie jezdců a koní. 

 
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu! 
 

Těšíme se na Vaši účast! 

Za  PWRC Klára Šalková 


