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SHOW OFFICE

ČTVRTEK 28.7.2022
RÁNO: 8:00 – 12:00 HOD.

VEČER: 14:00 – 18:00 HOD.

PÁTEK 29.7.2022
RÁNO: 07:00 – 09:00 HOD.
VEČER: 18:00 – 20:00 HOD.

SOBOTA 30.7.2022
RÁNO: 07:00 – 09:00 HOD.
VEČER: 18:00 – 20:00 HOD.

NEDĚLE 31.7.2022
07:00 – 16:00 HOD.





ORGANIZÁTOR
EquiEvents s.r.o.

MÍSTO
Jezdecké centrum Královický Dvůr
Královice 91
274 01 Královice

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE 
Vyplňte online přihlášku na https://www.nghs.cz/prihlaska

Show Office 
(začátek 28.7.2022 v 08:00 hod.)
Tel.: +420 775 57 18 18

Úřední hodiny: 
Čtvrtek, 28.7.2022:
Ráno 8.00 – 12.00
Večer 14.00 – 18.00
Pátek 29.7.2021 – Neděle 31.7.2022
Ráno 7.00 – 9.00
Večer 18.00 – 20.00

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Středa 18.7.2022 (platné i pro přihlášky poštou)
Pouze správně a kompletně vyplněné přihlášky, které
dorazí včas, budou přijaty k zápisu. Přihlášky budou přijaty
po vyplnění formuláře na https://www.nghs.cz/prihlaska.
Organizátoři si vyhrazují právo odmítnout přihlášky nebo
nabídnout startujícímu jinou třídu, především pro třídy,
kde by startoval pouze jeden kůň. Pozdní změny ve
startech musí být provedeny každý den nejpozději ve
večerních hodinách (18.00 – 20.00) v show office den před
požadovanou soutěží.

PLATBA
Starty budou zapsány pouze v případě platby předem.
V místě je možné platit pouze hotově.

Platební podmínky obdržíte fakturou po zaslání přihlášky

Startovní poplatky musí být připsány na účet pořadatele 
nejpozději 5 dní po oficiální uzávěrce tj do 23.7.2022
včetně. Pokud budou připsány později, každý start bude 
účtován s poplatkem za pozdní přihlášení.

PŘIHLÁŠKY, PROGRAM A OSTATNÍ 
INFO
www.nghs.cz

UBYTOVÁNÍ
Více informací o ubytování na www.nghs.cz /areal/ubytovani

PŘÍJEZD 
Možný ve středu 27.7.2022 od 15.00 hod.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
❖ Pro posuzování celého závodu budou využita oficiální

pravidla AQHA, ApHC a APHA. Pro všeobecná nařízení je
platný tento Show Book.

❖ Předvádějící / Majitelé koní souhlasí s pravidly psanými v
tomto Show Book.

❖ 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 a herpesvirus (EIHV) dle platných veterinárních
podmínek.

❖ Pro koně z ostatních států EU je navíc vyžadován certifikát
TRACES.

❖ 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 AQHA, ApHC a APHA. Každá osoba a kůň by měli mít
vlastní pojištění zodpovědnosti. Pořadatel prohlašuje, že
mezi ním a soutěžícími není žádný vztah ve střetu zájmů.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

https://www.nghs.cz/prihlaska
https://www.nghs.cz/prihlaska


Startovné za třídu:
ApHC Non Pro / Novice Non Pro / Open/ Green (3 body) 800 CZK
ApHC Novice Youth / Youth (3 body) 750 CZK
APHA Novice Amateur / Amateur / Open/ Green 750 CZK
APHA Novice Youth / Youth 650 CZK
AQHA Novice Amateur / Amateur / Open / Green                                                                 750 CZK              
AQHA Youth 650 CZK
All Breeds 400 CZK
Jackpot Open                                                                                                                 1000 CZK   

Warm Up Trail
Paid Warm Up 250 CZK

Dodatečné poplatky
Kancelářský poplatek, zanesení výsledků USA 450 CZK
Poplatek za pozdní přihlášení za třídu 200 CZK*
• Poplatek za pozdní přihlášení bude účtován v případě pozdního doručení přihlášky po 18.7.2022 a  pozdního 

připsaní startovného na účet (déle, jak 5 dnů po oficiální uzávěrce 18.7.2022 tj nejpozději 23.7.2022 včetně.
• Pro již uhrazené přihlášky platí možnost dopsání a nebo změn tříd v místě bez pozdního poplatku – v případě 

změny provedené alespoň den před plánovanou třídou.
• Změny prováděné v den plánované třídy budou účtovány s pozdním poplatkem.

Ustájení
I. kategorie (venkovní u haly)
ČT – NE (piliny + seno) 3.800 CZK 
Tack Box ČT – NE 3.100 CZK
Vratná záloha za vyčištěný box 500 CZK
Den navíc (ST/PO)                                                                                                         950/775 CZK
Balík pilin navíc 300 CZK/kus
II. kategorie (seník)
ČT – NE (piliny + seno)                                                                                                              3.600 CZK
Tack Box ČT – NE 3.000 CZK
Vratná záloha za vyčištěný box 500 CZK
Den navíc (ST/PO)                                                                                                         900/750 CZK
Balík pilin navíc 300 CZK/kus
III. kategorie (turnajový box) 
sláma + seno 3.200 CZK
piliny+ seno 3.200 CZK
Tack Box ČT - NE                                                                                                                        2.400 CZK
Vratná záloha za vyčištěný box 500 CZK
Den navíc (ST/PO)                                                                                                        800/800/600 CZK
Balík pilin navíc 300 CZK/kus

POPLATKY





Parkování
Karavan (elektrická přípojka, parkovné) 150 CZK/den 
Osoba v karavanu/stanu (sociální zařízení – sprchy, WC)                               200 CZK/den
Osobní automobil, přívěs                                                                                            ZDARMA

Pattern book + Show book
Tištěná verze pattern book /show book 100 CZK/kus
Elektronická verze pattern book /show book ZDARMA na www.nghs.cz/dokumenty

Vyřízení členství, Novice Amateur/Amateur Card 
Do 30.6.2022                                                                                                         200,- Kč/úkon
1.7.2022 – 25.7.2022                                                                                           400,- Kč/úkon
26.7.2022 -31.7.2022                                                                                           600,- Kč/úkon

OSTATNÍ POPLATKY

ČLEN CZPHA ZÍSKÁVÁ:
Poukaz na 1 Paid Warm Up
Slevu na kurz s koněm s rozhodčími na neomezený počet bloků ve výši 200 CZK
Slevu na kurz s koněm s rozhodčími ve výši 50,- CZK
slevu na kurz s rozhodčími jako divák na neomezený počet bloků ve výši 200,- CZK

ČLEN CZQHA ZÍSKÁVÁ:
Slevu na kurz s koněm s rozhodčími na neomezený počet bloků ve výši 200 CZK
Slevu na kurz s koněm s rozhodčími ve výši 50,- CZK
slevu na kurz s rozhodčími jako divák na neomezený počet bloků ve výši 200,- CZK

ČLEN ApHCZ ZÍSKÁVÁ:
ZDARMA účast na dvou blocívh s koněm ve výši
Slevu na kurz s rozhodčími jako divák na neomezený počet bloků ve výši 200,- CZK

Slevy musí být uplatněny v show office závodů po kontrole úhrady členství za rok
2022

VÝHODY PRO ČLENY 
CZPHA, CZQHA a ApHC CZ

http://www.nghs.cz/dokumenty




KLINIKY

OBECNÉ INFORMACE

I letos budete mít možnost se v rámci NGHS vzdělávat. 

V nabídce je pro letošní rok klinika s rozhodčími Lori Gordon a Kathryn Kope. 

Účast na klinikách není určena jen pro soutěžící na NGHS,  je tedy pro všechny, kteří se 

chtějí vzdělávat. Překlad do češtiny zajištěn. 

Ceny klinik

Diváci: Jednotné vstupné na všechny bloky – 200,- CZK, člen CZPHA, CZQHA a ApHC CZ zdarma 

Jezdci s koněm: 

1) neomezený počet bloků – 1.000,- Kč / člen CZPHA, CZQHA 800,- Kč 

2) jeden blok (výběr libovolný) – 300,- Kč / člen CZPHA, CZQHA 250,- Kč

3) členové ApHC CZ mají dva libovolné bloky zdarma 

Čerpání výhod od CZPHA, CZQHA a ApHC CZ musí být prokázáno v show office. Platí rovněž pro 

diváky, kteří obdrží náramek opravňující je ke vstupu na jednotlivé bloky. 

Platba semináře bude probíhat v hotovosti v show office.

ROZVRH

Lori Gordon (hala 1)

9-10 Showmanship at Halter

10-11 Longe Line, Halter

11-12 Oběd

12-13 Ranch Riding, Ranch Rail Pleasure

13-14 Ranch Trail

Kathryn Kope (venkovní kolbiště/hala 2)

9-10 Hunter Under Saddle, Hunt Seat Equitation

10-11 Western Pleasure, Western Horsemanship

11-12 Oběd – Venkovní kolbiště 

12-13 Trail

13-14 In Hand Trail





GENERATION FUN RIDE

Letošní velkou novinkou je týmová soutěž s názvem Generation Fun Ride.
Cílem této soutěže je poměřit síly, ale především se společně pobavit. Na
nejúspěšnější týmy čeká mnoho hodnotných cen.

Hlavním lákadlem je určitě sedlo z dílny Tom Zajac Saddlery. Výherní sedlo je určeno
především do rančovních tříd. Sedlo nabízí maximální komfort pro koně i jezdce. Jeho
posedlí je upraveno jako v all around disciplínách, avšak s prvky potřebných pro
rančovní třídy jako širší hruška, zdobení atd. Sedlo má tedy komplexní využití. Tento
typ sedla je úplnou novinkou roku 2022! https://zajac.cz/cs/

A jaká jsou pravidla? 
Soutěž se skládá ze tří disciplín, z níž dvě jsou povinné a jedna nepovinná. Každý tým
vytvoří dva jezdci a dva koně. Jezdec i kůň může být součástí více týmů. Za každý tým
však musí znovu absolvovat danou disciplínu, bude tedy hodnocen vícekrát a udělené
body u jednoho týmu se mu nepřenáší do týmu jiného. Bodovat se bude dle pravidel
APHA. Jezdec si může vybrat, zda koně povede obouručně na kroužkovém udidle nebo
jednoručně na páce.

Mezi povinné disciplíny patří Ranch Riding a In Hand Trail. Mezi nepovinné pak Fun
Ride. Fun Ride bude koncipován jako stezka pro odvážné koně. Ranch Riding a In Hand
Trail absolvuje vždy jedna dvojice z týmu, Fun Ride pak obě dvojice společně, kde si
mezi sebou domluví, které části trasy absolvuje, která dvojice – jedna dvojice tedy
může absolvovat jen jednu z překážek a tým bude plně hodnocen. In Hand Trail
mohou absolvovat koně od jednoho roku věku. Fun Ride jak jeho název napovídá bude
zejména o zábavě, ukázce důvěry mezi jezdci a jejich koňmi a ti, kteří navíc nastoupí v
kostýmu obdrží od nás překvapení!

Ranch Riding se pojede ve čtvrtek, In Hand Trail a Fun Ride v sobotu.
Vítězný tým bude určen dle nasbíraných bodů získaných za umístění v povinných
disciplínách. Účast ve Fun Ride je tedy zcela dobrovolná a nebude mít vliv na konečné
pořadí týmů. Kdo však nastoupí a absolvuje celou trať Fun Ride bude zařazen do
slosování o sedlo, které proběhne v sobotu 30.7.2022 v průběhu večerní zábavy.

Startovné pro tým je ve výši 800,- CZK.

Pojďte společně s námi ukázat, že westernový sport je zábava!

https://zajac.cz/cs/


PARAGAN NOVICE AMATEUR CHAMPION

Společnost PARAGAN HORSEBOXES s.r.o. I v letošním roce podporuje novice amateur champiiony APHA, ApHC I
AQHA.

VÝHRY
Novice amateur championi získají:

1) Šerpu s nápisem PARAGAN NOVICE AMATEUR CHAMPION 2022,
2) Pohár s nápisem PARAGAN NOVICE AMATEUR CHAMPION 2022,.
3) Certifikát s nápisem PARAGAN NOVICE AMATEUR CHAMPION 2022,
4) Deka s logem společnosti Paragan a New Generation Horse Show 2022.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI PARAGAN S.R.O.

Společnost PARAGAN HORSEBOXES s.r.o. je výrobcem nástaveb a přepravníků na koně pro Českou republiku a Evropu
s tradicí delší než 30 let.
Společnost je rozdělena do dvou divizí: a) zelené logo: výroba nástaveb pro užitkové vozy, b) černé logo: výroba
prestižních přepravníků na koně v kategorii vozidel do 3,5 tuny., které patří k nejlehčím na trhu a jsou určené pro
přepravu 2 koní a 3-5 osob s možností přespání.
Společnost vyváží své produkty do 20 zemí Evropy.
K řízení přepravníku Vám postačí pouze řidičský průkaz skupiny B.
Zajímavostí je, že společnost má dostihovou stáj Paragan, které patří vítěz 127. Velké Pardubické, kůň No Time To Los.





PARAGAN NOVICE AMATEUR CHAMPION
OBECNÉ INFORMACE K ŠAMPIONÁTU

❖ Šampionát je určen pro začínající jezdce, kteří jsou dle pravidel AQHA, APHA a ApHC oprávněni startovat Ve
třídách NOVICE AMATEUR/NON PRO NOVICE/LEVEL 1.

❖ Body získané do šampionátu o nejlepšího nováčka NGHS budou započítávány dle získaných výsledků v rámci
oficiálních disciplín uvedených u každého plemena zvlášť.

❖ Body se do šampionátu budou započítávat od obou rozhodčích.
❖ V případě shody bodů u více jezdců rozhodne počet disciplín a prvních míst. Pokud ani tento způsob nerozhodne

o vítězi, budou jezdci mezi sebou losovat.
❖ Body do šampionátu budou přidělovány dle následujícího systému.

Počet startujících 1.místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo 6.místo 7.místo 8.místo 9.místo 10.místo

1 1

2 2 1

3 3 2 1

4 4 3 2 1

5 5 4 3 2 1

6 6 5 4 3 2 1

7 7 6 5 4 3 2 1

8 8 7 6 5 4 3 2 1

9 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

DISCIPLÍNY PRO AQHA
❖ Showmanship At Halter
❖ Hunt Seat Equitation
❖ Western Horsemanship
❖ Trail
❖ Western Pleasure
❖ Hunter Under Saddle

KDO JE NOVICE AMATEUR/NON PRO NOVICE/LEVEL 1 JEZDEC?
❖ Jezdec starší 19-ti let,
❖ držitel amatérské/non pro karty,
❖ majitel koně nebo blízký příbuzný majitele, případně má koně v pronájmu od majitele na základě „Lease

contract“ uznaného v USA,
❖ jezdec není trenérem ani osobou pomáhající při výcviku pobírající za to odměnu,
❖ jezdec nevykonává funkci rozhodčího za finanční odměnu,
❖ jezdec nezískal v dané disciplíně bodový limit stanovený dle příslušných pravidel AQHA, APHA, ApHC.

DISCIPLÍNY PRO APHA
❖ Showmanship At Halter
❖ Hunt Seat Equitation
❖ Western Horsemanship
❖ Trail
❖ Western Pleasure
❖ Hunter Under Saddle
❖ Ranch Riding
POZOR: JEZDEC MŮŽE STARTOVAT POUZE VE WESTERN PLEASURE NEBO RANCH RIDING! PRAVIDLA APHA
NEUMOŽŇUJÍ KOMBINACI TĚCHTO DISCIPLÍN!

DISCIPLÍNY PRO ApHC
❖ Showmanship At Halter
❖ Hunt Seat Equitation
❖ Western Horsemanship
❖ Trail
❖ Western Pleasure
❖ Hunter Under Saddle
❖ Bareback Horsemanship



NA CO NEZAPOMENOUT

PŘIHLÁŠKY BUDOU PŘIJATY POUZE:
❖ Přihlášky jsou přijaty včas, kompletně vyplněné a doručené poštou, emailem nebo online formulářem

www.nghs.cz
❖ Všechny poplatky včetně startovného a ustájení jsou uhrazeny včas na účtu pořadatele nejpozději 5 dní po

uzávěrce přihlášek 18.7.2022 tj 23.7.2022 včetně.
❖ Kopie registračního certifikátu AQHA, ApHC nebo APHA je doručena nebo bude předložena při prezentaci v

show office. Každý kůň musí být registrován. (neplatí pro Jackpot třídy, zde je povolena účast všem plemenům)
❖ Je zaslána kopie členské / amatérské karty předvádějícího a majitele.
❖ Je doručena smlouva o pronájmu koně

PRŮKAZY KONÍ
Průkazy budou vyžádány v show office kvůli kontrole. Budou vráceny po show.
Pokud kůň ještě nemá vydaný průkaz je nutné dodat písemný popis koně, který odpovídá tělesné konstituci.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Koně přijíždějící ze zahraničí musí předložit navíc certifikát TRACES.

Show management si vyhrazuje právo vyloučit koně, který nepředloží platné veterinární potvrzení. Startovné
nebude při nedodržení těchto předpisů vraceno. Koně bez platných dokladů nebudou vpuštění do areálu
Královického Dvora.
Správnost dokumentů bude v místě kontrolovat státní veterinární služba.

POJIŠTĚNÍ, OČKOVÁNI
Každý kůň musí mít pojištění zodpovědnosti, musí být zdráv a přijíždět ze stáje, která je prostá jakékoliv nákazy. 
Povinné očkování proti chřipce a očkování na EHV.  Očkování schéma musí být předloženo v show office.

PLATBA
Prosím nezapomeňte, že platba musí 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. (Neplatí pro dohlášky startů v místě pokud jsou provedeny nejpozději den před
plánovaným startem).



INFORMACE O USTÁJENÍ

❖ Je doporučeno, aby každý kůň měl ustájení. Není ovšem povinné – např pro koně, kteří přijedou pouze na 
jeden den.

❖ Boxy budou přidělovány dle včasnosti rezervace.
❖ K dispozici budou vnitřní, venkovní a turnajové - mobilní boxy.

REZERVACE USTÁJENÍ
Rezervaci jednotlivých boxů, prosím proveďte
vyplněním formuláře na www.nhgs.cz v sekci boxy-
stalls. Rezervace boxů je platná až po obdržení platby
na účet pořadatele, a to nejpozději do 20.6.2021. Po
tomto datu rezervace propadá bez náhrady.
Po 20.6.2021 nebude možné!

ZNEČIŠTĚNÁ PODESTÝLKA
Soutěžící jsou povinni udržovat své boxy čisté a
pravidelně je kydat. Hnůj bude vyvážen do míst k
tomu v místě určených. Veškeré dekorace boxů a
reklamy budou po skončení šampionátu soutěžícím
odstraněny.

ZMĚNY
Změna ustájení je možná, ale vyžaduje určitou
flexibilitu. Je možné změnit na Váš požadavek
ustájení. Změnu prosím provádějte pouze po
informování show office a jejím odsouhlasení
změny.

DEKORACE BOXŮ
Jakákoliv látka nebo papír použité k dekoracím 
ustájení musí být ohnivzdorné a nebo ohnivzdorně 
ošetřeny. Je zakázáno použít tekuté hřebíky, šrouby, 
tekutý cement… Poškození boxů je ve finanční 
zodpovědnosti majitele/soutěžícího.   

PODESTÝLKA A SENO
Seno je v ceně ustájení. K dispozici bude jako
podestýlka sláma, případně za příplatek 300 CZK
jeden balík pilin.
Box bude zpět odevzdán čistý – oproti záloze ve výši
500 CZK, která bude k tomuto účelu při prezentaci
vybrána a při odhlášení opět vrácena.

VRATNÁ ZÁLOHA
Vratná záloha bude navrácena při odhlášení oproti 
vykydanému boxu. V případě, že si box přejete 
ponechat nevykydaný, je poplatek za vykydání boxu 
ve výši zálohy 500 CZK.

http://www.nhgs.cz/
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MÉDIA
S odesláním přihlášky soutěžící souhlasí s fotografováním a natáčením a dávají souhlas k prezentaci fotografií.
Opracoviště jsou monitorovány. Fotografové a kameramani najatí show managementem mají přednostní práva.
Žádný jiný fotograf nebo kameraman nesmí nabízet k prodeji fotografie a nahrávky pořízené na show.

KOUŘENÍ
Kouření je absolutně zakázáno ve všech stájích a prostorech využívaných koňmi. V areálu se nachází vyznačená
místa pro kuřáky.

PATTERNY
Budou k dispozici v show office. Patterny budou zveřejněny nejpozději 1-2 týdny před konáním show.

„All Paint Registries“ třídy

APHA umožňuje, aby některé disciplíny mohly být vedeny jako třída „All Paint Registries“. To znamená, že koně

registrovaní jako Solid Paint-Bred a Regular mohou startovat ve stejné třídě. Protože někteří z Vás po této možnosti

volali, rozhodli jsme se, že v letošním roce bude u některých tříd použit tento formát a bude u nich pouze jedno

celkové umístění. APHA však bude i nadále udělovat body na základě počtu koní u příslušného typu registrovaného

koně (SPB/Regular).

Příklad:

SPB Senior Trail lze uspořádat třídu ve třídě se Senior Trail. V tomto případě jsou třídy sloučeny, ale konečné

výsledky zaznamenané APHA včetně bodů u APHA jsou zapsány odděleně.

Body za SPB Senior Trail jsou proto založeny na počtu SPB koní a body za Senior Trail jsou založeny na počtu koní

registrovaných jako Regular.

V důsledku to může znamenat, že SPB kůň bude vítězem třídy, ale neobdrží žádné body u APHA s ohledem na malé

počty SPB koní.

VYUŽITÍ HLAVNÍ ARÉNY
Hlavní aréna je otevřená každý den po odjetí posledního startu. Aréna bude uzavřena každý den 1 hodinu před
začátkem soutěží.
Venkovní aréna slouží pouze k opracování placených Warm Up Trailů a odjetí trialových úloh. Není povoleno jí
využívat pro opracovávání svévolně.
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasem se zpracováním osobních údajů, který je součástí každé přihlášky, dobrovolně udělujete souhlas
EquiEvents s.r.o, sídlem Jiráskova 840, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.
110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní
údaje:

• jméno a příjmení majitele koně a předvádějícího,
• datum narození majitele koně a předvádějícího,
• bydliště majitele koně a předvádějícího,
• e-mailová adresa majitele koně a předvádějícího,
• telefonní číslo majitele koně a předvádějícího,
• identifikační údaje o členství u AQHA, APHA a ApHC v USA koně, majitele a předvádějícího,
• identifikační údaje koně,
• fotografie z akce.

Jména, příjmení, data narození, bydliště, telefonní čísla, e-mailové adresy, identifikační údaje
koně/majitele/předvádějícího a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:
Za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu New Generation Horse Show, kterou organizuje Správce. Akce
se koná v termínu 28.7. - 31.7.2022.
Pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

ODMĚNY V JACKPOT TŘÍDÁCH
Odměny v Jackpot třídách budou počítány následujícím klíčem:

Počet 
startující
ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Místo 600 700 1100 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500

2. Místo 350 500 700 900 1100 1250 1400 1600 1800

3. Místo 250 350 450 550 600 700 800 900

4. Místo 150 200 300 350 350 400 450

5. Místo 100 150 200 200 200 200

6. Místo 50 100 100 100 100

VRÁCENÍ PENĚZ
Při prezentaci potvrzení od veterinárního lékaře může vrátit show management startovné. Kancelářský
poplatek nebude vracen. Poplatky za ustájení budou vráceny pouze v případě, že bude do ustájení nalezena
náhrada.






