BOROVSKÝ POHÁR 2009
WESTERNOVÉ ZÁVODY – WRC – B
:
1. kolo – 18.4.2009
2. kolo – 23. – 24.5.2009
3. kolo – 4.7.2009
Finále – 5.7.2009

Kvalifikace do finále Borovského poháru
Finále není dle pravidel WRC a není tedy ani kvalifikačním závodem pro MČR WRC
Do finále Borovského poháru se kvalifikuje jezdec , který se zúčastnil 1.,2. nebo 3.
kola , max. s jedním koněm, v případě účasti na více koních postupuje jezdec s koněm
s nejvyšším bodovým hodnocením. Dvojice může startovat jen v disciplíně,do které se
kvalifikovala z jakékoli třídy
Finálové kolo je zúženo na vybrané disciplíny , do kterých je ale možno kvalifikovat se
ze všech tříd jednotlivých disciplín
TRAIL - trail mládež + trail open
PLEASURE – mládež + open senior + open junior
WESTERN HORSEMANSHIP – mládež + open + amater
SHOWMANSHIP AT HALTER – mládež + open + amater
REINING – mládež + amater + open senior + open junior
postupuje prvních deset jezdců s nejvyšším bodovým hodnocením
podle klíče – 10 koní = 10 bodů za 1. místo
9 bodů za 2. místo…..
1 bod za 10. místo
15 koní = 15 bodů za 1. místo…….
Při shodě bodů na desátém místě postupují všichni, kterých se to týká
Ze třídy mládež postupují první 3 jezdci v každé disciplíně bez bodového hodnocení
Ze 3. kola postupují jezdci z prvních 5 míst, kteří se nekvalifikovali podle bodového
hodnocení, ale zúčastnili se alespoň jednoho z prvních dvou kol, v případě, že všech
prvních pět umístěných má již kvalifikaci zajištěnou z prvních dvou kol, nepřesouvá se
tato možnost na další jezdce umístěné na 6. a dalších místech. Pokud jezdec získá
score O nebo bude diskvalifikován, neobdrží body za pořadí, ale bude s ním počítáno
jako se startujícím pro účely stanovení počtu bodů pro vítěze a další v pořadí.

Startovné pro finále: 500 Kč na koně a disciplínu
Dotace: 40.000 Kč
Umístění na 1. – 3. místě obdrží poháry, peněžité a věcné ceny .

1.KOLO BOROVSKÉHO POHÁRU
Farma Borová (okres Český Krumlov)
Datum konání: 18.4.2009 sobota
Místo konání:

Ředitel závodů: Kamír Vlastimil ing.
Hlavní pořadatel: ?
Rozhodčí: ?
Ringsteward: ?
Technický delegát:?
Veterinární služba: MVDr. Pavčík Peter
Podkovářská služba: na zavolání Eltschkner Petr

Technické a organizační podmínky:
Účast pouze na základě řádně vyplněné a včas podané přihlášky.
Kolbiště: venkovní 60x30 m, písek
Opracoviště: hala 24 x 44 m, písek
V případě nepříznivého počasí bude kolbiště a opracoviště prohozeno

Pravidla: Soutěže budou probíhat podle platných pravidel WRC pro rok 2009
Uzávěrka přihlášek: 16.4.2009
Adresa pro přihlášky: Kamírová Marcela , Borová 44, 381 01 Český Krumlov
E-mail marcela@kamir.cz
Informace: Kamírová Marcela mob: 724 059 717
www.farmaborova.cz
Úhrada startovného: do 16.4.2009 na účet 7100002865/8040
VS: evidenční číslo jezdce (bez lomítka)
Ceny: finanční dle pravidel WRC, stuhy, věcné ceny

Vypsané soutěže:
201 Reining Amater
301 Reining Mládež
401 Reining Junior
401 Reining Senior
238 Showmanship at Halter Amater
338 Showmanship at Halter Mládež
438 Showmanship At Halter Open
331 Western Horsemanship Mládež
231 Western Horsemanship Amater
431 Western Horsemanship Open
321 Trail Mládež
421 Trail Open
311 Western Pleasure Mládež
411 Western Pleasure Open Senior
411 Western Pleasure Open Junior
441 Western Riding Open
451 Superhorse Open
461 Barrel Race Open
471 Pole Bending Open

Startovné: dospělí 300 Kč na koně v každé disciplíně

mládež 200 Kč na koně v každé disciplíně
V případě platby na místě - startovné + 50 %.

Předběžný časový plán
7.30 – prezentace
8.00 – showmanship at halter – mládež
amater
open
9.30 – western pleasure – mládež
open junior
open senior
11.00 – western horsemanship – mládež
amater
open
12.30 – western riding
13.00 - superhorse
13.30 - oběd
14.00 - trail – mládež
open
16.00 – reining – mládež
amater
junior
senior
18.00 – pole bending - open
18.30 – barrel race - open
Přesnější časový program bude upřesněn na prezentaci jezdců.
Veterinární podmínky - kůň v imunitě proti chřipce koní,poslední lab. vyšetření krve –
infekční anemie koní, hřebčí nákaza - max. před 2 roky
Ustájení: 240 Kč na koně z každý započatý den (v ceně seno, oves), omezený počet boxů
Stravování: po celou dobu závodů zajištěno v areálu jednoduché občerstvení,
Restaurace 3 km
Ubytování: ubytovna na hřišti – kontakt – Marie Valentová 724 917 696
Pořadatel odmítá jakoukoliv odpovědnost za nehody a nemoci, které by postihly účastníky
závodů nebo jejich koně. Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí

