PŘIHLÁŠKA NA 2011 CZECH PAINT HORSE SHOW

6. – 7. 8. 2011

!!! přihláška není platná bez kopie dokladu o registraci koně !!!
registrační číslo

jméno koně
rok narození

pohlaví

majitel/ka

jednobarevný (SPB)
strakatý (regular)
předvádějící

členské číslo APHA
adresa

členské číslo APHA
adresa

telefon/ e-mail

telefon/ e-mail

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Řádem ochrany zvířat PHC ČR a jeho ustanoveními vztahujícími se k těmto
závodům. Jsem si vědom/a, že tento kůň i předvádějící/ jezdec startují na vlastní nebezpečí, a že pořadatel či
APHA neodpovídají za případné újmy na zdraví osob a zvířat či za škody na majetku vzniklé v průběhu 2011
Czech Paint Horse Show.
dne:____________ podpis majitele:________________________ podpis předvádějícího:
________________________________

SOLID PAINT BRED (jednobarevní)

REGULAR (strakatí)
open

open

halter stallions 1 yr
halter stallions 2 yr
halter stallions 3 yr
halter aged stallions – 4 r a starší
halter mares 1 yr
halter mares 2 yr
halter mares 3 yr
halter aged mares – 4 r a starší
halter geldings 1+2 yr
halter geldings 3 + older
Color Class
longe line 1+2 yr
in-hand trail 1+2 yr
reining
trail
hunter under saddle
hunter hack
western riding
western pleasure

halter stallions All Ages (roční a starší)
halter mares All Ages (roční a starší)
halter geldings All Ages (roční a starší)

longe line 1+2 yr
In-hand trail 1+2 yr.
reining
trail
hunter under saddle
western pleasure
Western pleasure All Breed – všechna plemena (non-approved)
Horsemanship All Breed – všechna plemena (non-approved)
Reining All Breed – všechna plemena (non-approved)
Trail All Breed – všechna plemena (non-approved)

amateur

amateur

halter stallions All Ages (roční a starší)
halter mares All Ages (roční a starší)
halter geldings All Ages (roční a starší)
horsemanship
showmanship at halter
trail
western pleasure

horsemanship
showmanship at halter
trail
-

youth

youth

showmanship at halter
horsemanship
trail
western pleasure

showmanship at halter
western pleasure
Reining All Breed (non-approved)
Western pleasure walk-trot Regular All Breed (non-approved)

2011 CZECH PAINT HORSE SHOW (APHA-Approved Show)
místo konání:
datum konání:
pořadatel:
rozhodčí:
ringsteward:
veterinář:
showmanager:
show secretary:
kolbiště:
opracoviště:

Paint Horse Ranch, Kozlovice
6.- 7. 8. 2011
Paint Horse Club České republiky, o.s.
APHA
Lenka Osičková, SR
zajištěn
Silvie Lečíková (774/ 374397) – přihlášky
Martina Cetkovská (724/185026) – platby
hala 30*60 m,
20x40 m, pískový povrch

správce areálu/ ustájení: ing. Klára ŠALKOVÁ, tel.: 777 144 244 painthorseranch@seznam.cz
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15.7.2011 !!!
Majitelé koní a jezdci/ předvádějící nemusí být členy PHC ČR, platí pak ale vyšší poplatky za startovné.
Startující se musí při startu prokázat platnou členskou kartou APHA. Majitelé koní registrovaných na více osob či ranč, musí
v kanceláři závodů vyplnit Exhibitors Card – seznam osob oprávněných na koni startovat. Karta je zdarma.
Amatéři musí předložit platnou amatérskou kartu pro rok 2009 nebo si přímo na závodech dokoupit temporary amateur card,
prozatimní kartu. Formuláře jsou k dispozici v kanceláři závodů, popř. si je můžete vyžádat předem. Amatérská karta se váže na
členství v APHA, tzn. že amatér musí mít členství u APHA.
Koně předvádění v kategorii amatér musí být v majetku samotného předvádějícího či jeho nejbližších příbuzných (manžel/ka.
otec, matka, syn, dcera, bratr, sestra, vnuk, teta, strýc, nevlastní děti/rodiče atd.) Je-li kůň registrován na firmu, musí být tato firma
ve výhradním vlastnictví amatéra nebo rodiny. Nedodržení tohoto požadavku znamená diskvalifikaci a snížení počtu startujících
ve třídě. Amatér musí být starší 19 let.
Mládež (Youth) musí při startu předložit členskou kartu AJPHA. Za mládež se považují děti ve věku 5-18 let ( tj. jezdci, kteří mají
18 let k 1.lednu t.r.). Členství v PHC ČR povinné není.
Koně předvádění v kategorii youth musí být registrovaní přímo na předvádějícího či jeho nejbližší příbuzné. Pokud tomu tak není,
může jezdec koně předvést, ale nedostane v případě umístění žádné body. Toto ustanovení se nevztahuje na soutěže walk-trot
(krok-klus). Startuje-li dítě ve třídě walk-trot, nesmí už startovat v jiné třídě s výjimkou halteru a showmanshipu (jede-li tedy walktrot w. pleasure, nesmí už startovat ve w. pleasure do 13 let apod.)
Jezdec smí v jedné třídě předvádět maximálně 4 koně, z toho maximálně 2 juniory (do 5 let) a maximálně 2 seniory (nad 6 let).

Startovné se platí předem na bankovní účet ČSOB 382445733/0300. Jako variabilní symbol uvádějte své
členské číslo PHC ČR, nejste-li členy, pak registrační číslo koně.
Na účet klubu neplaťte prosím ustájení.
Při platbě na místě se startovné navyšuje o 100%!!!
open

amatér

youth

1 start

300,- Kč

200,- Kč

100,- Kč

office charge
(každý kůň)

100,- Kč

100,- Kč

-

Uvedené poplatky platí pouze pro členy PHC ČR.
Nečlenové platí dvojnásobek uvedených
částek.
Členství v PHC ČR i APHA, i amatérské a
mládežnické karty bude možno dokoupit na místě.

INFORMACE O PLATBĚ
Uhrazeno celkem _____________________ Kč dne _____________ v.s. ______________________________

Startující ve třídě youth nebo amateur uvedou svůj vztah k majiteli koně: _____________________________________

Pokud na koni startuje více jezdců, uveďte jejich jména a třídy, v nichž startují:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

při prezentaci předložte: doklad koně s platnými veterinárními vyšetřeními pro přesun; pokud jste s přihláškou neposlali,
tak na místě předložte: členskou kartu APHA, amatérskou kartu APHA (chcete-li startovat v amatérských třídách);
členskou kartu AjPHA (je-li vám méně než 18 let), případně členskou kartu PHC ČR.
Vyplněné přihlášky s kopií registračního dokladu koně a s kopií členské karty APHA posílejte na adresu:
PHC ČR, Silvie Lečíková, Palackého 133, 76502 Otrokovice

