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Předběžný časový harmonogram 

Čtvrtek 

10:00 – 18:00  Veterinární přejímka pro sportovní soutěže 

cca od 14:00  Možnost tréninku 

20:00  Technická schůzka pro účastníky sportovních soutěží – povinná!! 

Pátek    

9:00 – 9:45 Drezura mladí koně – 1. kolo 

10:00 – 12:00 Drezura starší koně – 1. kolo 

12:00 – 12:45 Drezura všestrannost mladí koně + Drezura všestrannost starší koně  

14:00  Slavnostní zahájení před tribunou 

15:00 – 16:00 Parkur mladí koně – 1. kolo + parkur starší koně – 1. kolo 

17:00  Seminář 

17:00 – 20:00  Veterinární přejímka pro výstavu 

Sobota 

8:00 – 8:30 Terénní zkouška všestrannost mladí koně + Terénní zkouška všestrannost starší koně 

9:00 – 11:00 Veterinární přejímka pro výstavu 

9:00 – 10:00 Parkur mladí koně – 2. kolo + parkur starší koně – 2. kolo 

10:00 – 11:00 Spřežení – 1. kolo 

12:00  Zahájení výstavy 

• Plemenní hřebci 
• 1-2leté klisny 
• 3-4leté klisny 
• 5-7leté klisny 
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• 8leté a starší klisny 
• Vyhlášení šampionů výstavy 

20:00 – 24:00  Živá hudba - tribuna 

Neděle 

8:00  Kondiční zkouška pro všestrannost 

9:00 -10:00 Parkur mladí koně – finále + parkur starší koně – finále 

10:00 – 10:15 Parkur všestrannost mladí koně + parkur všestrannost starší koně  

11:00 – 11:45 Drezura mladí koně – 2. kolo 

11:45 – 12:00 Ukázka paradrezury 

12:00 – 14:00 Drezura starší koně – 2. kolo 

15:00 – 15:30 Spřežení – 2. kolo 

cca 16:00  Slavnostní ukončení před tribunou 

 

Každý den budou probíhat ukázky zemědělských prací prováděných s haflingy  
– časy budou upřesněny. 

 

Změny vyhrazeny! 


