
MEZINÁRODNÍ WESTERNOVÉ 
HOBBY ZÁVODY  O  POHÁR  MĚSTA 

PARDUBICE 
14.9.2019 

  INFORMACE: 
Pořadatel: Ranč U Stříbrné řeky + Kateřina Rybová 

Místo konání: Dostihové závodiště Pardubice 

Kdy: 14.9.2019 

Ředitel závodů: Kateřina Rybová 

Sekretář závodů: Adéla Nováková 

Veterinární služba: MVDr. Michal Novák 

Rozhodčí: Lenka Kněžourová 

Ringsteward: Tereza Kněžourová 

Hlasatel: Radka Šťovíčková 

Podmínkou účasti je platné očkování koní a platné krve ne starší 12 měsíců! 

Prezentace jezdců a veterinární přejímka koní v den konání 7:00 - 7:45 hod  

Pro zahraniční účastníky je třeba dodat Traces. 

Začátek závodů: 8:00 hod 

Kolbiště: pískové 

Opracoviště: pískové 

Občerstvení: na místě zajištěno 

Startovné: 200,- Kč (jezdec/kůň/disciplína) splatné v hotovosti na místě 

V případě přihlášení do 6 a více disciplín/kategorií je startovné 150,- Kč 

(jezdec/kůň/disciplína) 

Kancelářský poplatek: 100,- Kč (startovní dvojice – neplatí pro děti s vodičem) 

Ustájení: 500,- Kč za započatý den + 200,- Kč vratná záloha za uklizený box 

Uzávěrka přihlášek: 10. 9. 2019 

 

Přihlášky je možné stáhnout na těchto webových stránkách:  

www.rancustribrnereky.cz/zavody/ 

 

http://www.rancustribrnereky.cz/zavody/


http://www.katerinarybova.cz/ 

 
Přihlášky zasílat na email: rybova.katerina@seznam.cz 

 

Kontakt pro více informací: Kateřina Rybová 737 303 006 
 

Disciplíny: 
• Showmanship at halter (mládež, dospělí, hříbata) 

• In hand trail (mládež, dospělí, hříbata) 

• Long line (mládež, dospělí, hříbata) 

• Trail (mládež, dospělí) 

• Western pleasure (mládež, dospělí) 

• Western horsemanship (mládež, dospělí) 

• Reining (mládež, dospělí) 

• Hunter under saddle (mládež, dospělí) 

• Hunt seat equitation (mládež, dospělí) 

• Ranch riding (mládež, dospělí) 

• Jízda zručnosti (děti, mládež, dospělí) 

• Pole bending (mládež, dospělí) 

• Barrel race (mládež, dospělí) 

 

Kategorie: 

• Mládež – do 17let včetně 

• Dospělí – od 18 let 

• Děti – jízda zručnosti s vodičem – zde všechny děti obdrží medaili + diplom 

• Hříbata – hříbata a mladí koně do 3. let věku 

Pokud disciplínu v dané kategorii (mládež, dospělí…) neobsadí minimálně 3 

jezdci, tak se kategorie v disciplínách slučují! 

Anglické vybavení je povoleno: jízda zručnosti, pole bending, barrel race. 
 

Výhry: 
• 1. místo – pohár, stuha a věcné ceny 

• 2 - 6. místo – stuha a věcné ceny 

Nově také ALL AROUND CHAMPION (šampion závodů) – POHÁR MĚSTA 
PARDUBICE 

pohár s titulem, stuha a věcný dar 

http://www.katerinarybova.cz/
mailto:rybova.katerina@seznam.cz


Poznámky: 

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty 

předmětů a jejich poškození. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu a omezení počtu startujících dle 

přijatých přihlášek. 

Uhrazené poplatky se v případě odhlášení startovní dvojice v žádném případě 

nevrací. 


