Svaz chovatelů Shagya Araba
v České republice, z.s.
Žádost na odměnu za sportovní výkonnost koně v sezóně 2021
Předsednictvo jednohlasně odsouhlasilo vyplácení odměn za sportovní výsledky koní plemene Shagya arab ve sportovní sezóně 2021 pro
členy Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR a současně majitele a to ve sportovních disciplínách uznaných a hodnocených ČJF v
rámci ČR. Člen svazu musí být evidován jako majitel tohoto koně v den dokončení soutěže. V případě nároku na odměnu za sportovní
výkonnost koně ve sportovní sezóně 2021 musí být do 30.11.2021 členem svazu odevzdaná vyplněná žádost (formulář viz webové stránky
svazu),kde jsou jednotlivé sportovní výsledky uvedené, aby mohlo dojít ke kontrole a k následnému vyplacení odměny. Výše odměny za
jednotlivou dokončenou soutěž stupně : „Z“a „ZL“ –do 500,-Kč, „L“ – do 1000,-Kč „S“ – do 2000,-Kč „ST“ – do 3000,-Kč „T“ – do
5000,-Kč. Nárok na vyplacení odměny za sportovní výsledky koně má pouze člen/majitel koně pouze v případě včasného a řádně
uhrazeného členského poplatku pro daný rok a má v termínu splněny všechny závazky a povinnosti člena uvedených ve stanovách
svazu.

Jméno koně /číslo licence: ……………………………………………………………………………….
Datum narození :…………………………………………………………

Barva :…………………………………………………………

Otec: ……………………………………………………………………...

Matka:…………….…….……………………………………..

Linie: ………………………..……………………………………………

Rodina: ………………………………………………………..

Majitel koně (jméno, adresa): ……………………….………………………………………………….…………………………………………
Při změně majitele koně v příslušném roce:

od (datum)………………………………

Tel. kontakt na majitele: ………………………………………………..

do(datum)………………………………….

E-mail :………………………………………………………...

Číslo účtu pro vyplacení odměny :………………………………………

Podpis :………………………………………………………..
(podpisem stvrzuji správnost uvedeného účtu)
Sportovní disciplína:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Označení písmenem pro disciplínu: a-skoky, b-drezura, c-všestrannost, d-spřežení, e-voltiž, f- reining, g- vytrvalost
(při účasti u více disciplín označit písmenem a pak uvádět toto písmeno u jednotlivých výsledků – např.skoky: aZ-Brno 4.4. aL Brno 10.9.
b. vytrvalost: bZ – Vrchovany 5.6, bL – Všetice 15.7., bS – Kolesa 14.10, ……………..apod.do řádků pro uvedenou obtížnost)

Stupeň obtížnosti „Z“……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Stupeň

obtížnosti

„ZL“………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..
Stupeň obtížnosti „L“……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Stupeň obtížnosti „S“……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Stupeň obtížnosti „ST“……………………………………………………………………………………
Stupeň obtížnosti „T“……………………………………………………………………………………..
Dne ………………………………

………………………………………………..

podpis majitele koně
(podpisem stvrzuji právnost uvedených údajů)
!!!!!! K vyplněné žádosti je nutné dodat kopii výsledkových podkladů ze stránek ČJF a zaslat na adresu Blanka Kytlicová, Dolní Smržov 8,
679 61 Letovice, případné dotazy směřujte na B. Kytlicovou – tel. 605 309 132, email : shagyaarab.org(zavináč)seznam.cz !!!!!!!

