CHOVNÝ ZVOD ÍRSKYCH COBOV
INSPECTION OF IRISH COBS
21. 08. 2021– Czajlik Ranch, Jahodná

21. 08. 2021
Uzávierka/Registry deadline

I. – 10. 07. 2021

II. – 01. 08. 2021

Prihlášky, informácie / Entries, info: Klub chovateľov Írskych Cobov Slovenská republika, Majerská 924/10, 971 01, Prievidza,
Tel.: +421 951 617 904 , E-mail: icsr@icsr.sk, www.icsr.sk
Program /Programme: od 8.00
od 9.00

od 12:00
od 13:00

Príjem koní/Entry form check & random veterinary check
Posudzovanie ţriebät/Foals judging
Posudzovanie kobýl 1 – 2 roky/Mares judging 1 – 2 years
Posudzovanie kobýl /Mares judging
Posudzovanie cross-breed/Cross-breed judging
Obedná prestávka
Posudzovanie ţrebcov 1 – 2 roky/Colts judging 1 – 2 years
Posudzovanie ţrebcov/Stallions judging
Posudzovanie valachov /Judging geldings
Posudzovanie koní s titulom STER/Horses judging titled STER
Šampión zvodu/Champion inspection
Jazdecká a výkonnostná skúška WERK/Riding and performance WERK test awards
Junior X-trail/Junior X-trail
Záver zvodu/Final inspection

* usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme výstavy/the manager reserves the right to change the show
schedule

VÝSTAVNÉ POPLATKY/ENTRY FEES

I. UZÁVIERKA/
I. REGISTRY CLOSE

II. UZÁVIERKA/
II. REGISTRY CLOSE

Za prvého koňa vrátane katalógu.
First horse, including catalogue.

20€/člen ● member
40€ /nečlen ● not a member

25€/člen ● member
45€/nečlen ● not a member

Za ďalšieho koňa (BEZ katalógu, rovnaký majiteľ ako u 1.
koňa)
Another horse (the same owner without catalogue)

15€/člen ● member
30€/nečlen ● not a member

20€/člen ● member
35€/nečlen ● not a member

Poplatok za X-trail
X-trail fee

10€/člen ● member
15€/nečlen ● not a member

15€/člen ● member
20€/nečlen ● not a member

(all horse entry fees are including the bank fee)

Pre rozlíšenie platieb I. a II. uzávierky rozhoduje dátum zadania platby/podania na pošte!
Pri platbe viac koní (1 majiteľ) uhraďte poplatok dokopy. Neuhradené prihlášky nebudú prijaté!
Platba v €:

IBAN: SK96 8330 0000 0027 0148 0181,
variabilný symbol: uveďte dátum narodenia Vášho koňa.

Platba zo zahraničia/Payments to the account: Klub chovateľov Írskych Cobov Slovenská republika, Majerská 924/10, 971 01
Prievidza, Slovakia.
IBAN: SK96 8330 0000 0027 0148 0181,
SWIFT: FIOZSKBAXXX,
variable symbol: dátum narodenia koňa/enter the date of birth of the horse.

Pre kaţdého koňa je nutné vyplniť samostatnú prihlášku. Ku kaţdej prihláške musí byť priloţená kópia rodokmeňu, potvrdenie o
vlastníctve a kópia dokladu o zaplatení.
Prijatie koňa na výstavu bude 10 dní pred výstavou potvrdené zaslaním katalógu na Váš e-mail. Za nesprávne vyplnenú
prihlášku neberie usporiadateľ zodpovednosť. Fotokópie nevraciame.
Tituly: PREFERENT, STER, VÍŤAZ TRIEDY, ŠAMPIÓN ZVODU, WERK
Doklady k účasti na výstave: pas koňa (s platným očkovaním), kópia certifikátu o vyšetrení.
Veterinárne podmienky: Kone musia byť vybavené pasom. Kone musia mať platné odbery AI (infekčná anémia, nie staršia ako 6 mesiacov),
očkovania a očkovanie na Herpes vírus EHV-1 a EHV-4, nie starší ako 6 mesiacov (ţriebätá do 6 mesiacov PCR test na EHV-1 a EHV-4, nie
starší ako 10 dní).
Pokyny k vyplňovaniu prihlášok:
Zľava za druhého a ďalšieho koňa môže byť uplatnená iba v prípade, že meno majiteľa je zhodné s 1. prihláškou. Každá ďalšia zmena
na druhej prihláške, napr. doplnenie spolumajiteľstva, bude braná ako nová prihláška za plnú cenu. Za nesprávne vyplnenú prihlášku
nenesie usporiadateľ zodpovednosť. K prihláške musí byť priložený doklad o zaplatení poplatku (stačí fotokópia), pre rozlíšenie platieb
1. a 2. uzávierky rozhoduje dátum zadania platby/podania na pošte!!! Bez dokladu o zaplatení poplatku nebude prihláška prijatá!!!
Platba na mieste (v deň zvodu) nie je moţná, iba výnimočná úhrada nedoplatku vo výške + 20€ priráţka
Prihlášky neuhradené do konca II. uzávierky budú STORNOVÁNÉ!
Kôň je automaticky zaradený do jednej triedy podľa dátumu narodenia. Ak vystavovateľ nedostane vstupný list v uvedenom termíne, je treba sa
o dôvode informovať na sekretariáte klubu čo najskôr.
Manipulačné poplatky: Stornovanie vystavovateľom do termínu II. uzávierky: 10€, Zmeny zaradenia na ţiadosť vystavovateľa do termínu II.
uzávierky: 10€
Všeobecné ustanovenia - Vystavovateľ súhlasí s uvedením svojej adresy v katalógu. Usporiadateľ výstavy nezodpovedá za škody spôsobené
koňom, alebo vystavovateľom, ani za úhyn, alebo stratu koňa. Je zakázané upravovať srsť, koţu, alebo pysk koňa čímkoľvek, čo zmení ich
štruktúru, farbu ,alebo tvar. Porušenie tohto ustanovenia môţe mať za následok okamţité vylúčenie koňa z účasti na výstave. Posúdenie koňa
do plemennej knihy (ICSNL) je na vlastné náklady.
V prípade, ţe by sa výstava nekonala z objektívnych príčin, budú poplatky pouţité k uhradeniu nákladov výstavy. Vystavovateľ je povinný
uhradiť výstavné poplatky i v prípade, ţe sa výstavy s koňom nezúčastní. Predaj ţriebät na výstave je zakázaný.
!!!Ţrebce sú počas zvodu v samostatnej časti, nepredvádzajú sa na inom, ako vyhradenom mieste, prechádzajú len vstupom, určeným
organizátorom. Za porušenie týchto pravidiel je sankcia 30 €, v prípade opakovaného porušenia je ţrebec diskvalifikovaný a organizátor vyzve
ţrebca na opustenie areálu.!!!

Zmena rozhodcov vyhradená! Changes in judges list reserved!

