RIDE & SLIDE III
NRHA approved show $1000
NRHA approved DERBY $2000

29. – 31. 7. 2022
Smart ranch
Kozlovice 928, 739 47
Czech Republic

PROPOZICE – PROPOSITIONS
1. Organizátor / Organizer:

NRHA Czech, z.s.

&

Smart ranch Team

Show Manager:
Ing. Klára Šalková
00420 777 144 244
sk.smartranch@gmail.com
Show Representative: Jonáš Bujnoch
00420 739 350 600
nrhaczech@gmail.com
Contact person:
Bc. Brenda Lesniczáková
00420 774 377 428
lb.smartranch@gmail.com
Show Office:
Veronika Rolínková, Mgr. Simona Dybalíková
shows.smartranch@gmail.com
Show office bude otevřen ve čtvrtek 28. 7. 2022 od 15 hod. Během show bude show office otevřen
celý den. / The show office will be opened on Thursday 28. 7. 2022, from 3 pm. Throught the show
days the show office will be open all day.
2. Termín / Date:

29. – 31. 7. 2022

3. Místo / Place:

Smart ranch

4. Technické podmínky / Technical conditions:

Kozlovice 928, 739 47 Czech Republic
Show arena:

60 x 30 m

Warm-up arena:

40 x 20 m

5. Rozhodčí / Judges:

Alex Tuzakov – Německo / Germany

6. Podmínky / Participation:

NRHA třídy dle / classes according to NRHA Handbook 2022

NRHA Derby pro koně ve věku 5 – 10 let / NRHA Derby for horses aged 5 – 10 years old
7. Kategorie a poplatky / Classes and Fees:
Kancelářský poplatek NRHA / Office fee NRHA: 200 CZK / dvojici (entry)
Pozdní přihlášení / Late application: 300 CZK / dvojici (entry)
Přihlášení v kanceláři show / Application in the Show Office – 400 CZK / dvojici (entry)
Paid Warm Up 1: 150 CZK / 5 min
Paid Warm Up 2: 200 CZK / 5 min
Nutno nahlásit předem na / Must be sent request to shows.smartranch@gmail.com
Pro všechny třídy NRHA je nutné členství v NRHA Czech (viz podmínky pro afilace pro účast na evropském
mistrovství afilací) / For all NRHA classes is obligatory to have membership of NRHA Czech – in conditions for
affiliate for participation on EAC

Roční členství – platba předem na účet / Year membership – payment before the show on account NRHA Czech:
Dospělí: 1000 CZK / Adults: 40 €
Mládež do 18-ti let: 500 CZK / Youth: 20 €
Roční členství – platba v kanceláři závodů / Year membership – payment in show office:
Dospělí: 1100 CZK / Adults: 45 €
Mládež do 18-ti let: 600 CZK / Youth: 25 €
NRHA Class

Entry
Fee

Judge
Fee

$ 450

$ 35

$ 20

#6

$ 200

$ 20

$ 15

SBH 5 & under Open

#6

JACKPOT

$ 20

$ 15

1350/

Rookie Professional

# 11

JACKPOT

$ 20

$ 15

1400/

Non Pro

# 15

$ 350

$ 30

$ 20

1600/

Limited Non Pro

# 14

JACKPOT

$ 20

$ 15

2960/

SBH 5 & under Non Pro

#5

JACKPOT

$ 20

$ 15

3100/

Youth 13 & under

#5

points

$ 10

$0

3200/

Youth 14 - 18

#5

points

$ 10

$0

3400/

Youth Unrestricted

#6

points

$ 10

$0

5300/

Rookie L1

# 11

JACKPOT

$ 20

$ 10

Entry
Fee

Judge
Fee

class #

name

pattern

1100/

Open

#9

1301/

Limited Open

2930/

class #
2100/

NRHA Derby 5–10yo Class
name
Level 4 Open

Prize
Money

Prize
Money

pattern
# 10

$ 650

$ 45

$ 25

2300/

Level 2 Limited Open

# 10

$ 450

$ 35

$ 20

2400/

Level 4 Non Pro

# 12

$ 550

$ 35

$ 25

2600/

Level 2 Limited Non Pro

# 12

$ 350

$ 25

$ 20

Dle pravidel NRHA jsou jezdci odpovědní za přihlášení do třídy, do které patří.
According to NRHA rules, riders are responsible to entry only classes that they belong to.

Ostatní kategorie / Other classes (non NRHA approved classes):
Any Horse & Any Rider:
Určeno pro jezdce i koně bez omezení, vedení možno na legálním udidle, vedení jednoruční nebo
obouruční / For riders or horses no limit, leading on approved bit, one or two handed
NRHA Czech Green Horse:
Určeno pro koně závodící 1. sportovní sezónu, vedení možno na legálním udidle, vedení jednoruční
nebo obouruční / For horses showing their first season, leading with approved bit, 1 or 2 handed
NRHA Czech Green Rider:
Určeno pro jezdce, kteří na začátku sportovní sezóny vyhráli maximálně $ 25, vedení možno na
legálním udidle, vedení jednoruční nebo obouruční / For riders having earned less than $ 25 by the
start of the season, leading with approved bit, one or two handed
Class
name
Green Horse

pattern
# A, B, C

Green Rider
Any Horse & Any Rider

# A, B, C
#15, 16, 13

Prize
Money

Entry
Fee

Judge
Fee

$0

$ 10

$ 10

$0
$0

$ 10
$ 10

$ 10
$ 10

8. Ustájení, parkování / Stabling, parking (28. – 31. 7. 2022):
Box s napáječkou / stall with water inside:

2 800 CZK / 4 dny (days)
+ 700 CZK / každý den navíc (each day more)

Box bez napáječky / stall with water outside:

2 400 CZK / 4 dny (days)
+ 600 CZK / každý den navíc (each day more)

Ustájení zahrnuje seno, podestýlku a vodu. Nádoby na jádro, popř. vodu je nutné vzít s sebou. /
Stables include hay, bedding and water. Containers for pellets or water must be taken with you.
Sedlovna / tackbox:

1 500 CZK / 4 dny (days)

Karavan – el. přípojka / Caravan – RV connection: 700 CZK / den (day)
Parkování osobních aut a vozíků pro koně – zdarma / Parking of cars and trailers for horses in the
reserved area – free
Uzávěrka přihlášek a termín rezervace ustájení do / The application deadline an:
24. 7. 2022 ve 20 hod shows.smartranch@gmail.com
Po uzávěrce nelze garantovat volné boxy pro ustájení / Free stalls cannot be guaranteed after deadline.
9. Dokumenty pro koně / Horse Documents:

Zdravotní průkaz koně / Horse Passport, NRHA licence

10. Veterinární předpisy / Veterinary Conditions:
Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem
vakcíny a musí být v imunitě – poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním
akce. / The horse has been vaccinated against equine influenza according to the vaccination schedule
given by the vaccine manufacturer and must be immune - the last vaccination must be carried out no
later than 7 days before the event.
Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem –
vyšetření nesmí být starší 12 měsíců v době konání akce. / A horse older than 12 months was
laboratory tested for infectious anemia of horses with a negative result - the examination must not
be older than 12 months before the event.
Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení
koní po příchodu veterinárního lékaře. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede
veterinární lékař závodů při příjezdu. / The participants of the show are obliged to follow the
instructions of the designated employee - the organizer, including the unloading of the horses upon
the arrival of the veterinarian. The inspection of the licenses and the health condition of the horses
will be performed by the veterinarian of the show on arrival.
11. Dokumenty pro jezdce / Riders Documents:
NRHA licence, platné členství v NRHA Czech / valid NRHA Czech Membership.
Členství NRHA a NRHA Czech lze doplatit v kanceláři / Membership of NRHA and NRHA Czech can be
paid in addition at the office.

12. Ostatní služby / Other Services:
Lékařská služba / Medical Service
Veterinární služba: k dispozici – na vlastní náklady / Veterinary: available – at owners expense
Kovář: k dispozici – na vlastní náklady / Farrier: available – at owners expense
13. Obecné informace / General Information:
Odpovědnost pořadatele / responsibility of the organizer:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů
a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za
případné úrazy) je plně odpovědný přihlašovatel. / The organizer is not liable for injuries to
riders and horses, as well as for accidents, illness, loss of objects and their damage. The
applicant is fully responsible for the ability (rider and horse) to participate in the relevant
competition (i.e. also for possible injuries).
Odpovědnost účastníků / responsibility of the participants:
Všichni účastníci akce se zavazují k dodržování všech platných vládních omezení v souvislosti
s pandemií COVID-19, jakožto všech ostatních platných zákonů a předpisů souvisejících a jsou
povinni se těmto nařízením přizpůsobit. / All participants in the event undertake to comply
with all applicable government restrictions in connection with the COVID-19 pandemic, as
well as all other applicable laws and regulations, and are required to comply with these
regulations.
Informace pro majitele psů / information for dog owners:
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
život jezdců a koní v aréně a na opracovišti! / Dogs are allowed on the premises only on a
leash. Free running of dogs endangers the health and life of riders and horses in the arena
and the warm up arena!
14. Ubytování / Accommodation:
Penzion Na Mlýně
Penzion IBEX
Hotel Hukvaldy

www.namlyne.cz

Chaty v Beskydech

www.chatyvbeskydech.cz

www.penzion-ibex.cz

Hukvaldský dvůr

www.dvurhukvaldy.cz

www.hotelhukvaldy.cz

Penzion Letohrádek www.relaxvpodhuri.cz

Hotel Bartoš
Penzion U Fandy

www.hotel-bartos.cz
www.u-fandy.cz

