
Ukázka na pony s vyhodnocením 
25.4.2015 

 
 
Základní údaje 
     Pořadatel závod ů     : JK Natural ME 0088 
      Místo konání              : Slavošov 1, Ustí nad Labem ,400 01 
      Datum konání            : 25.4 2015 
      Kontakt                      : +420 733 792 208 
      email pro p řihlášky   : lspoty@gmail.com  
      Definitivní přihlášky: do 20.4.2015, pouze e-mailem na: lspoty@gmail.com 
 
      Hlavní rozhod čí : Antonín Terber  
      Členové sboru rozhod čích  : Petra Svobodová , Hanka Keltnerová, Helena Terberová  
      Technický delegát  : Helena Terberová +420 603 243 290 
      Předseda veterinární komise: MVDr. Mojmír Dvořák  
      Členové vet.komise : MVDr. Lucie Ottová, MVDr. Hana Bartunková  
      Ošetřující veterinární léka ř: MVDr. Zuzana Žežulková, +420 607 123 808 
 
    Etapy a veterinární kontroly  
Soutěž  Délka etapy  Počet tepů  Limit pro vstup Přestávka 

Pony  1,5 km  72 20 min  30 min  

 1,5 km 72 30 min  - 
 
Všechny jezdecké dvojice budou mít svého vodiče a bezpečnostní tříbodovou helmu. 
Start bude hromadný 25.4.2015  16:00h 

Věk koně  Věk jezdce Vstupní veterina  Startovné  

4 Do 15 let  25.4.2015 13:00 – 15:30 200,00 Kč 
 
Pořadatel poskytuje ustájení v boxech na základě závazné objednávky.  
 
box 1000,- K č na celou dobu závodů (sláma a seno v ceně)  
vlastní paddock 100,- K č na celou dobu závodů (v ceně seno ) 
 
Stravování  
Zajištěno po celou dobu trvání závodů. 
 
Ostatní ustanovení  
Všichni majitelé a soutěžící jsou osobně odpovědni za škody způsobené třetím osobám jimi 
samotnými, jejich zaměstnanci, jejich zástupci nebo jejich koňmi. Je důrazně doporučeno mít pro 
tyto případy uzavřenu odpovědnostní pojistku, platnou ke dni konání závodů.  
 
Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly 
účastníky závodů, nebo jejich koně. Ve zvláštních případech, vyplývajících z neočekávaných nebo 
nepředpokládatelných podmínek, si organizátor vyhrazuje právo po projednání se sborem 
rozhodčích měnit tento rozpis. Každá taková změna bude bez prodlení sdělena všem soutěžícím a 
oficiálním představitelům závodů. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po 
celoudobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu. 


