Mezinárodní šampionát a Mistrovství ČR haflingů
4. – 6. srpna 2017, Pardubice, Česká republika

Spolufinancováno Ministerstvem zemědělství v rámci projektu Rozvoj chovu koní plemene hafling v České republice

Organizační informace pro účastníky
Příjezd na Dostihové závodiště Pardubice
Přesná adresa: Pražská 607, Pardubice
GPS: 50.0223144N, 15.7457072E
V rámci města Pardubice je cesta značena hnědými cedulkami na HIPODROM.

•
•
•
•

Příjezd pro účastníky sportovních soutěží – čtvrtek 10,00 – 18,00 hodin.
Příjezd pro účastníky výstavy, kteří se zároveň neúčastní sportovních soutěží – pátek 17,00 –
20,00 hodin nebo sobota 9,00 – 11,00 hodin.
Příjezd v jiné časy je možný po individuální dohodě.
Všichni účastníci se musí po příjezdu do areálu zúčastnit prezence, koně musí projít
veterinární přejímkou.
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•
•
•

Příjezd bude po celou dobu akce možný pouze hlavní bránou, kde bude probíhat veterinární
přejímka.
Areál bude otevřen 24 hodin denně.
Parkování aut a přívěsů bude pro účastníky i návštěvníky akce zdarma přímo v areálu.

Ustájení a ubytování
•
•
•
•
•

•

Ubytování ve stanech a karavanech je možné přímo v areálu zdarma.
Elektrickou přípojku za poplatek je možné objednat po příjezdu.
Ubytování v penzionech, hotelech apod. si každý účastník zajišťuje i hradí individuálně (tipy
na ubytování viz samostatná příloha).
Ustájení včetně steliva a sena pro koně účastníků sportovních soutěží je uhrazeno v rámci
registračního poplatku (čtvrtek – neděle).
Ustájení včetně steliva a sena pro koně, kteří se účastní pouze výstavy, je nutné objednat
předem na mailu haflinger2017@centrum.cz
Ceny:
- jednodenní využití boxu (sobota) – 300 Kč/kůň,
- ustájení od pátku do soboty – 500 Kč/kůň,
- ustájení od čtvrtka do neděle – 1 000 Kč/kůň.
Prázdný box na vybavení je nutné objednat předem na mailu haflinger2017@centrum.cz –
cena 300 Kč/čtvrtek – neděle.

Stravování
•
•

Po celou dobu akce bude v areálu otevřeno bistro v tribuně a stánek s občerstvením u
kolbiště.
Od pátku do neděle bude v Dostihovém klubu možnost snídaně, oběda a večeře (objednávky
jídel je nutné dělat vždy den předem do 17,00 hodin).

Časový harmonogram
•
•
•

Časový harmonogram je samostatnou přílohou těchto informací a může se v průběhu akce
měnit.
Případné změny v časovém harmonogramu budou vždy vyvěšeny v informačním centru.
Pro všechny účastníky sportovních soutěží je povinná účast na technické schůzce ke všem
disciplínám, která proběhne ve čtvrtek 3. srpna 2017 od 20,00 hodin.
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•

•

V pátek od 14,00 hodin proběhne před tribunou slavnostní zahájení, z každé účastnické země
se zúčastní jeden kůň s jezdcem, vlajkonoš (vlajky zajistí pořadatel) a ostatní účastníci pěšky.
Účastníci budou oblečeni ve svazovém/národním oblečení nebo v jezdeckém úboru.
V neděli po ukončení všech soutěží (cca 16,00 hodin) proběhne slavnostní ukončení, kterého
se zúčastní umístění na 1. – 5. místě ve sportovních soutěžích (celkové pořadí i pořadí v rámci
MČR) a koně umístění na 1. – 3. místě v každé třídě výstavy (celkové pořadí i pořadí v rámci
českého chovu).

Další informace
•

•

•
•
•
•
•
•

Pořadatel důrazně doporučuje účastníkům uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu. Všichni
účastníci a/nebo majitelé koní budou zodpovědní za veškeré škody, které oni sami nebo
jejich zvířata způsobí třetí osobě nebo na zařízení patřících hostitelské organizaci, majiteli
areálu nebo jeho nájemci.
Účastníci a jejich realizační týmy jsou povinni se řídit pokyny a informacemi organizátora.
Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy koní, jezdců, vozatajů ani diváků a neručí
vystavovateli za ztráty, odcizení, poškození nebo zničení jeho zařízení, dopravních prostředků
a dalších věcí. Veškeré škody a poškození způsobené účastníky a jejich realizačními týmy jsou
povinni pořadateli nahradit.
Všichni účastníci se zúčastní na své vlastní nebezpečí a s plnou odpovědností.
Koně mohou opustit box pouze na uzdečce nebo předváděcí ohlávce a s katalogovým číslem.
Psi musejí být v areálu závodiště na vodítku. Majitel psa je odpovědný za jakékoliv škody
způsobené psem.
Veterinární a podkovářská služba bude zajištěna po celou dobu akce proti úhradě.
Účastníci jsou povinni dodržovat technicko-bezpečnostní, provozní, dopravní a protipožární
předpisy a provozní řád závodiště. Zásahy do objektů nebo volných ploch jsou zakázány.
Komentář ke sportovním soutěžím a výstavě bude tlumočen do němčiny.
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