
 
 Propozice CZECH SUMMER SLIDE 

24. – 26. 7. 2020 
 
 

 

Smart ranch, Kozlovice, Czech Republic 
NRHA Approved Show $ 500 Added Money 

 
 
1. Organizátor 
 
Smart ranch, s.r.o. 
National Reining Horse Association Czech, z.s. 
 
Show Manager: Jana Bujnochová, + 420 728 210 034, nrhaczech@gmail.com 
Show Representative: Brenda Lesniczáková, + 420 774 377 428 
 
Show office otevřen od 24.7.2020 12 hod, dále během show celý den. 
 
2. Termín 
 
24.-26.7.2020 
 
3. Místo 
 
Smart ranch 
739 47 Kozlovice 928 
Czech Republic 
www.smartranch.cz 
 
4. Technické podmínky 
 
Show arena 30 x 60 m, warm-up arena 20 x 40 m. 
 
5. Judges 
 
Sylvia Katschker (Austria) 
 
6. Podmínky 
 
NRHA třídy - dle NRHA Handbook 2020 (členství a licence možno zakoupit v show office) 
 
7. Kategorie a poplatky 
 
Office poplatek 200 CZK pro dvojici jezdec/kůň. 
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NRHA kategorie 
 

 
 
 
Ostatní kategorie 

- Any horse&any rider – určeno pro jezdce i koně bez omezení, vedení možno na legálním udidle vedení 
jednoruční nebo obouruční 

- Green Horse - určeno pro koně, kteří závodí max. 2. sportovní sezónu, vedení možno na legálním udidle 
vedení jednoruční nebo obouruční 

- Green Rider - určeno pro jezdce, kteří poslední 2 roky neumístili na MČR ČJF nebo WRC do 6. Místa, 
vedení možno na legálním udidle vedení jednoruční nebo obouruční 

- Warm-up – 100 CZK/5 minut. Nutno hlásit předem, počet může být omezen. 
 
8. Ustájení, parkování 
 
24. – 26. 7. 2020 za cenu 1 500 CZK/box bez napáječky (cena za každý další den je 500 CZK) a 1 900 CZK/box s 
napáječkou (cena za každý další den je 650 CZK).  Cena za sedlovnu je 1 000 CZK.  
Při pozdním přihlášení není možné ustájení zaručit. 
Ustájení zahrnuje, seno, podestýlku a vodu. Nádoby na jádro, popř. na vodu je nutné vzít s sebou. 
Cena za připojení  karavanu je 500 CZK/den. 
Ustájení a karavan je nutné předem rezervovat u Ing. Kláry Šalkové telefonicky na +420 777 144 244 nebo e-
mailem na painthorseranch@seznam.cz do 20. 7. 2020 20 hod. 
 
 
9. Dokumenty pro koně 
 
Zdravotní průkaz, který musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný 
rok. Veterinární předpisy vyžadují očkování koní proti chřipce a laboratorní test na AIE – Infekční Anemie, ne 
starší než 12 měsíců. 
 
NRHA licence 
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10. Veterinář, kovář 
 
K dispozici na vlastní náklady. 
 
11. Přihlášky 
 
Posílejte emailem na nrhaczech@gmail.com, deadline 23.7.2020 20 hod. 
 
 
12. Další podmínky 
 
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. 
Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je plně odpovědný 
přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí přihlašovatel. 
 
Účastníci, kteří se akce účastní, se zavazují k dodržování všech platných vládních omezení v souvislosti s pandemií 
COVID-19, jakožto všech ostatních platných zákonů a předpisů souvisejících a jsou povinni se těmto nařízením 
přizpůsobit. 
 
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti 
a opracovišti! 
 
 
13. Ubytování 
 

Penzion Na Mlýně www.namlyne.cz 
Penzion U Fandy www.u-fandy.cz  
Penzion IBEX  www.penzion-ibex.cz  
Hukvaldský dvůr www.dvurhukvaldy.cz  
Hotel Bartoš  www.hotel-bartos.cz 
Hotel Hukvaldy  www.hotelhukvaldy.cz 
Penzion Letohrádek www.relaxvpodhuri.cz 
Chaty v Beskydech www.chatyvbeskydech.cz  

 
 

 


