VŠEOBECNÉ INFORMACE
ORGANIZÁTOR
Appaloosa Horse Club Česká Republika
(reprezentující všechny evropské ApHC regionální kluby)

MÍSTO
Resort Zduchovice
Zduchovice 65
262 63 Kamýk nad Vltavou

SHOW MANAGER

PŘIHLÁŠKY, PROGRAM
A OSTATNÍ INFO
www.euro-appa.com

HOTEL
Více informací o ubytování na www.euro-appa.com

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
•

Lucie Kudlová

SHOW SECRETARY

•

Eva Randusová

•

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE
Drahomíra Košvancová,
Jiráskova 840, Mladá Boleslav 29301,
nebo info@euo-appa.com
Nebo vyplňte online přihlášku na www.euro-appa.com

•
•

Show Office
(začátek 16th October 2018)
Tel.: +420 775 57 18 18
Úřední hodiny:
Úterý 16. října:
16.00 – 22.00
Středa 17. října – neděle 21. října:
Hodinu před začátkem denního programu do 18.00 h.
Kancelář se zavře každý den na 1 hodinu jako obědovou
pauzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
26. září (platné i pro přihlášky poštou)
Pouze správně a kompletně vyplněné přihlášky, které
dorazí včas, budou přijaty k zápisu. Přihlášky mohou
být zaslány poštou, emailem nebo vyplněním formuláře
na www.euro-appa.com. Organizátoři si vyhrazují
právo odmítnout přihlášky, především pro třídy, kde by
startoval pouze jeden kůň. Pozdní změny ve startech
musí být provedeny každý den nejpozději do 18.00 h.
v show office den před požadovanou soutěží.

PŘÍJEZD
Možný nejdříve v úterý 16.10. v 10.00 h.

•

•
•
•

Pro posuzování celého závodu budou využita
oficiální pravidla ApHC a pro všeobecná nařízení je
platný tento Show Book.
Předvádějící / Majitelé souhlasí s pravidly psanými
v tomto Show Booku.
Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu Show
Booku, změnu programu na zrušení nebo
přeplánování třídy a na vrácení startovného, pokud
si to vyžádají zvláštní okolnosti. Třídy s méně než
3 startujícími mohou být sloučeny nebo zrušeny.
Organizátor není zodpovědný za opoždění přihlášky
nebo ztracenou poštu.
Show Management žádá o platný zdravotní průkaz
koně a negativní test na infekční anémii (EIA), který
není starší než 12 měsíců. Kůň musí mít platné
očkovací schéma pro chřipku – poslední vakcinace
nejpozději 7 dní před soutěží.
Nařízení pro koně ze zemí EU a mimo EU naleznete
v anglické verzi Show Booku. Relevantní veterinární
informace Vám budou zaslány emailem.
Právní požadavky státního veterináře musí být
dodržovány po celou dobu show.
Každý účastník má plnou zodpovědnost za své
starty.
Každý soutěžící a majitel, návštěvník a doprovod
souhlasí s přijetím těchto pravidel a bude akceptovat
pravidla Rule Book ApHC. Každá osoba a kůň by
měli mít vlastní pojištění zodpovědnosti. Pořadatel
prohlašuje, že mezi ním a soutěžícími není žádný
vztah ve střetu zájmů.

PLATBA
Starty budou zapsány pouze v případě platby předem.
V místě je možné platit pouze v hotovosti.
Platební podmínky obdržíte fakturou po zaslání
přihlášky.
Startovní poplatky musí být připsány na účet pořadatele
nejpozději 5 dní po oficiální uzávěrce. Pokud budou
připsány později, každý start bude účtován s poplatkem
za pozdní přihlášení.

POPLATKY
STARTOVNÉ ZA TŘÍDU
Non Pro / Novice Non Pro / Open......................................
Novice Youth / Youth..............................................................
Jackpot Open Start..................................................................
Cattle Fee working Clases.....................................................
Nations Cup (za tým)..............................................................
(za český tým hrazeno ApHC klubem)

55 €
35 €
80 €
80 €
100 €

WARM UP POPLATEK ZA TŘÍDU
Paid Warm Up............................................................................ 10 €

DODATEČNÉ POPLATKY
Kancelářský poplatek.............................................................
Video Poplatek..........................................................................
Poplatek za pozdní přihlášení za třídu.............................
Výměna koně.............................................................................

25 €
12 €
15 €
50 €

PARKOVÁNÍ
Vlek............................................................................................... 15 €
Nákladní vůz.............................................................................. 50 €

USTÁJENÍ
Box.................................................................................................. 180 €

NA CO NEZAPOMENOUT
PŘIHLÁŠKY BUDOU
PŘIJATY POUZE:
• Přihlášky jsou přijaty včas, kompletně vyplněné a doručené poštou,
emailem nebo online formulářem
http://www.euro-appa.estranky.cz
• Všechny poplatky včetně startovného a ustájení jsou uhrazeny včas
na účtu pořadatele nejpozději 5 dní
po uzávěrce přihlášek
• Kopie registračního certifikátu
ApHC je doručena. Každý kůň musí
být registrován.
• Je zaslána kopie členské karty
předvádějícího a majitele. Členství
je možné zakoupit v místě v show
office.
• Je doručena smlouva o pronájmu
koně

POJIŠTĚNÍ, OČKOVÁNÍ
Každý kůň musí mít pojištění zodpovědnosti, musí být zdráv a přijíždět ze
stáje, která je prostá jakékoliv nákazy.
Povinné očkování proti chřipce a doporučené očkování na EHV. Očkování
schéma musí být předloženo v show
office.
ZDRAVOTNÍ PODMÍNKY
Další podmínky pro koně přijíždějící
ze zahraničí naleznete v AJ verzi Show
Book.

Show management si vyhrazuje právo
vyloučit koně, který nepředloží platné
veterinární potvrzení. Startovné nebude při nedodržení těchto předpisů vraceno. Koně bez platných dokladů nebudou vpuštěni do areálu Zduchovic.
PRŮKAZY KONÍ
Správnost dokumentů bude v místě
Průkazy budou vyžádány v show office kontrolovat státní veterinární služba.
kvůli kontrole. Budou vráceny po show.
Pokud kůň ještě nemá vydaný průkaz je nutné dodat písemný popis PLATBA
koně, který odpovídá tělesné kon- Prosím nezapomeňte, že platba musí
stituci.
být připsána na účet pořadatele nejpozději 5 dní po uzávěrce přihlášek.
Odesláním přihlášky souhlasíte s uhrazením všech poplatků. Při každé pozdní platbě bude každý start zatížen poplatkem za pozdní přihlášení.

INFORMACE O USTÁJENÍ
• Každý kůň, který se účastní šampionátu musí mít ustájení. Výjimkou jsou koně,
kteří přijeli do areálu pouze v rámci jednoho dne a v ten samý den odjíždějí.
• Nejsou žádné rezervace ustájení předem. Ustájení bude zarezervováno
po odeslání přihlášky.
• Pokud si přejete být ustájeni vedle svého trenéra nebo dalšího koně, prosím
napište toto do poznámky v přihlášce

REZERVACE USTÁJENÍ
Prosím proveďte při zasílání přihlášky.

ZNEČIŠTĚNÁ PODESTÝLKA
Soutěžící jsou povinni udržovat své
boxy čisté a pravidelně je kydat. Hnůj
bude vyvážen do míst k tomu v místě
ZMĚNY
určených. Veškeré dekorace boxů a reZměna ustájení je možná, ale vyžadu- klamy budou po skončení šampionátu
je určitou flexibilitu. Je možné změ- soutěžícím odstraněny.
nit na Váš požadavek ustájení. Změnu
prosím provádějte pouze po informování show office a jejím odsouhlasení DEKORACE BOXŮ
změny.
Jakákoliv látka nebo papír použité
k dekoracím ustájení musí být ohnivzdorné a nebo ohnivzdorně ošetřePODESTÝLKA A SENO
ny. Je zakázáno použít tekuté hřebíky,
Podestýlka i seno jsou v ceně ustájení. šrouby, tekutý cement… Poškození
boxů je ve finanční zodpovědnosti majitele/soutěžícího.

VÍCE?
MÉDIA
S odesláním přihlášky soutěžící souhlasí
s fotografováním a natáčením a dávají souhlas k prezentaci fotografií. Opracoviště jsou
monitorována. Fotografové a kameramani
najatí show managementem mají přednostní práva. Žádný jiný fotograf nebo kameraman nesmí nabízet k prodeji fotografie a nahrávky pořízené na šampionátu. Soukromé
fotografování je povolené pouze ve vnějších
prostorách.
KOUŘENÍ
Kouření je absolutně zakázáno ve
všech stájích a prostorech využívaných koňmi.
PATTERNY
Budou k dispozici v show office.
Patterny budou zveřejněny cca 1 týden
před šampionátem na www.euro-appa.com
VÝMĚNY KONĚ
Výměny koní zdarma jsou povoleny v případě, že bude doloženo potvrzení od veterináře o zranění koně.

Kůň může být také vyměněn z vlastní iniciativy za jednorázový poplatek
50 €. Vyměněný kůň smí startovat v původně plánovaných třídách. Pokud bude kůň
startovat v jiných třídách, které vyžadují
dodatečné doplatky, musí být tyto doplaceny. Pokud vyměněný kůň startuje v méně
třídách, startovné nebude vráceno. Výměna koně musí být nahlášena v show office
nejpozději do 18.00 h. v den před konanou
třídou. Záměny nebudou přijímány u doormana ani u hlasatele.
VRÁCENÍ PENĚZ
Při prezentaci potvrzení od veterinárního
lékaře může vrátit show management 50%
startovného. Cattle fees a ostatní poplatky nebudou vráceny. Poplatky za ustájení
budou vráceny pouze v případě, že bude
do ustájení nalezena náhrada.
VYUŽITÍ HLAVNÍ ARÉNY
Hlavní aréna je otevřená každý den po odjetí posledního startu. Aréna bude uzavřena
každý den 1 hodinu před začátkem soutěží.

CENY V JACKPOT TŘÍDÁCH
Ceny v Jackpot třídách jsou vypočítávána dle následujícího vzorce
STARTOVNÉ ZA VŠECHNY SOUTĚŽÍCÍ * 0,7 * 0,5 = cena 1. místo
Cena za 1. místo * 0,5 = cena 2. místo
Cena za 2. místp * 0,5 = cena za 3. místo
Příklad:
Ve třídě je 5 startujících = 5 x 80 € = 400 € * 0,7 * 0,5 = 140 €
140 € * 0,5 = 70 €
70 € * 0,5 = 35 €
35 € * 0,5 = 17,5 €
17,5 * 0,5 = 8,75 €

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

