Instrukce pro účastníky Mistrovství Evropy haflingů
Stadl Paura 2021

Příjezd a ustájení koní
Přesná adresa místa konání je: Pferdezentrum Stadl-Paura, Stallamtsweg 1, 4651 Stadl Paura,
směřujte na parkovací zónu 2 (viz plánek v příloze), kde dostanete všechny další informace k ustájení.
Při příjezdu budete pro registraci potřebovat průkaz koně se zápisem všech potřebných vakcinací a
testů, TRACES a vlastní teploměr, dále si připravte za každou osobu vyplněný a podepsaný formulář
Record of attendance (v příloze těchto pokynů). Na základě těchto dokumentů dostanete obálku
s potřebnými informacemi a také identifikační náramek.
Příjezd koní je možný v úterý (24. 8.) do 23 hodin, v tu dobu musí být všichni koně na místě!
Denně bude požadováno měření teploty koní a zaznamenávání tohoto údaje na tabulku ve stáji.
Pokud máte zájem, můžete si objednat automatické napájení do boxu (35 eur).
Jako stelivo by na výběr měly být piliny nebo sláma (v ceně je prvotní nastlání, další stelivo za
poplatek). Seno je v ceně pouze v malém množství (balík o hmotnosti cca 10–15 kg), další seno je
zpoplatněno (10 eur/balík). Pokud máte možnost, doporučuji si seno dovézt vlastní.
V pátek ráno bude na místě veterinář, který vystaví TRACES pro zpáteční cestu (v příloze je formulář
v němčině – vytiskněte si jej sebou).
Veterinární prohlídka
Ve středu ráno je povinná veterinární prohlídka pro všechny koně, která proběhne ve vyhrazeném
prostoru (viz plánek). Koně budou vyvoláváni v předem určeném pořadí. Veterinární prohlídka je
povinná, pokud se jí kůň nezúčastní nebo neprojde, bude vyřazen ze soutěží! Upozorňuji na riziko při
strouhání/kování těsně před akcí, může se stát, že kůň nebude mít čistý pohyb a prohlídku neprojde,
dejte na to, prosím, pozor!
Svazové oblečení
Svazové oblečení si vyzvedněte v průběhu úterního odpoledne! Bude k dispozici v „českém táboře“.
Jedno triko a čepice na koně jsou zdarma, zbytek je nutné doplatit podle objednávky.
Slavnostní zahájení
Slavnostní zahájení se bude konat ve středu ve 20,30 hod. v Karl Bauer Hall. Zahájení se účastní
všichni jezdci, a to oblečení ideálně v černých kalhotách nebo rajtkách, bílém svazovém tričku a bílé
svazové čepici. V čele účastníků by měl jet jeden jezdec na koni (Pavel Studnička + Stryker) + jít
vlajkonoš (Karolína Kocíková). Tyto informace upřesním nejpozději v úterý večer na schůzce.
Svaz zajistí na nástup velkou vlajku ČR, svazu a ASCHK a malé vlaječky do rukou, ale pokud máte
nějaké svoje další vybavení, je jedině vítáno ☺

Skokový pohár národů
Zde zatím chybí podrobnější informace, nicméně přihlášky do skokového poháru národů se budou
podávat až na místě. Pokud budou pravidla jako v roce 2018, tvoří se týmy po třech účastnících,
každý tým by měl mít jméno!
Odjezd po skončení akce
Odjezd koní bude umožněn až po ukončení medailového ceremoniálu!
Veterinář a fotograf
Pro českou ekipu bude na místě k dispozici česká veterinářka, a to za poplatek 500 Kč/kůň (prosím o
platbu v hotovosti na místě, a to mě ☺). V případě potřeby ji můžete kontaktovat: MVDr. Katarína
Kopajová, tel.: 733 296 066. Základní péče (práce/konzultace) je v ceně, případná léčiva jsou ale
samozřejmě za poplatek.
Svaz také zajistí fotografku Anetu Novotnou, která bude v průběhu akce fotit všechny české
účastníky. Fotografie budou mít účastníci k dispozici zdarma.
Komunikace
Komunikaci s pořadateli zajišťuje „vedoucí týmu“ (tedy já ☺). V případě, že máte nějaké
dotazy/problémy, pořadatelé žádají, aby byly řešeny prostřednictvím něj… Obracet se na mě můžete
na tel. č. 728 311 581, na místě budu v úterý cca od 15,00 hodin.
V úterý večer se koná zahajovací schůzka vedoucích týmů s pořadateli a hlavními rozhodčími, pokud
tedy máte nějaké technické či organizační dotazy, konkrétní dotazy k pravidlům apod., sdělte mi je
prosím nejpozději v úterý během dne. Po této schůzce (cca v 21,30 hod.) se bude v „českém táboře“
konat krátká organizační schůzka účastníků, kde vám předám informace od pořadatelů. Bylo by
tedy dobré, pokud byste se tam sešli v co nejhojnějším počtu.
Běžná operativní komunikace (rychlé informace, svolávání na schůzky, dotazy účastníků apod.) bude
zajištěna prostřednictvím skupiny na WhatsApp, která je již nějakou dobu založena. Pokud ještě
v této skupině nejste, ráda vás a kohokoliv z vašeho doprovodu přidám (pošlete mi telefonní číslo) –
prosím pokuste se za každého koně mít aspoň jeden kontakt v této skupině, ať jste vždy nějak
rozumně v dosahu a dostanou se k vám všechny informace.
Další informace
V areálu je povoleno používat kola a dopravní prostředky na elektrický pohon. Skútry a jiné motorové
dopravní prostředky jsou zakázány.
Psi se v areálu mohou pohybovat pouze na vodítku.
Vstupné pro diváky je zdarma.
Budu se těšit na shledanou v úterý!
Veronika Jenikovská

