Provisional Programme
CAIO 4*, CAI 3* Nebanice
July 28 - 31, 2016
(subject to changes)

Tuesday, July 26 / úterý, 26.července
Time /
čas
8.00

Stables open / Stáje otevřeny
Show office open, registration start

10.00

Kancelář závodů otevřena, začátek registrace

Wednesday, July 27 / středa, 27. července
Time /
čas
8.00

Show office open, please register with your passports before 9.00 /

10.00

Horse inspection near the show office. Lane 1 H4, Lane 2 P2-P4-H1-H2 by nations /

15.00

Dressage draw at the VIP tent, followed by the Chef d’Equipe meeting/

18.00

Marathon course inspection (tractor or own vehicle), start near the show office /

Kancelář závodů otevřena, zaregistrujte se prosím s pasy do 9.00
Veterinární prohlídka u kanceláře závodů. Řada 1 H4, řada 2 P2-P4-H1-H2 podle národů
Losování drezury ve VIP stanu, následuje Chef d’Equipe schůzka
Prohlídka marathonu (traktor nebo vlastní auto), start u kanceláře závodů

Thursday, July 28 / čtvrtek, 28. července
Time /
čas
8.00

Show office open /

8.30

Dressage pony team, followed by dressage horse team/

18.00

Marathon course inspection (tractor or own vehicle), start near the show office /

20.30

Prize giving dressage P4, H4 in the big tent, followed by evening entertainment/

Kancelář závodů otevřena
Drezura čtyřspřeží pony, dále drezura čtyřspřeží koně
Prohlídka marathonu (traktor nebo vlastní auto), start u kanceláře závodů
Vyhlášení vítězů drezur P4, H4 ve velkém stanu, následováno večerní zábavou

Provisional Programme
CAIO 4*, CAI 3* Nebanice
July 28 - 31, 2016
(subject to changes)

Friday, July 29 / pátek, 29. července
Time /
Čas
8.00

Show office open /

9.00

Dressage pony pair, followed by horse single and horse pair/

17.30

Chef d’Equipe meeting at the VIP tent/

20.00

Prize giving dressage P2, H1, H2 in the big tent, followed by evening entertainment/

Kancelář závodů otevřena
Drezura dvojspřeží pony, dále jednospřeží a dvojspřeží koně
Chef d’Equipe schůzka ve VIP stanu
Vyhlášení vítězů drezur P2, H1, H2 ve velkém stanu, následováno večerní zábavou

Saturday, July 30 / sobota, 30. července
Time /
Čas
8.00

Show office open /

8.30

Marathon competition, order P2-P4-H1-H2-H4 /

ca 17.00

Last competitor finished in marathon/

20.30

Marathon prize giving in the big tent, followed by evening entertainment /

Kancelář závodů otevřena
Maratonní soutěž, pořadí P2-P4-H1-H2-H4
Poslední jezdec ukončí maraton
Vyhlášení maratonu ve velkém stanu, následováno večerní zábavou

Sunday, July 31 / neděle, 31. července
Time /
Čas
7:30

Show office open /

7.00 - 8.30

Official course walk/

8.30

Cones competition P2, followed by P4 and prize giving for pony classes/

ca 9.30

Cones competition H1, followed by prize giving /

ca 10.15

Cones competition H2, followed by prize giving /

13.30

Additional course walk H4 /

14.00

Cones competition H4, followed by prize giving /

Kancelář závodů otevřena
Prohlídka trati
Parkur dvojspřeží pony, dále čtyřspřeží pony a vyhlášení obou pony kategorií
Parkur jednospřeží koně, dále vyhlášení kategorie jednospřeží
Parkur dvojspřeží koně, dále vyhlášení kategorie dvojspřeží
Dodatečná prohlídka trati čtyřspřeží
Parkur čtyřspřeží koně, dále vyhlášení kategorie čtyřspřeží

