
 

Přihláška 

  na 47. Mistrovství ČR v orbě 

  Opava 2020 

 

Označte vybranou kategorii: 

   Orba s koňmi - klasický pluh 

   Orba s koňmi – otočný pluh 
 

Přihlašuji se závazně na 18. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi konané dne 19. září 2020 

v Opavě (Moravskoslezský kraj) na pozemcích Školního statku, Opava, příspěvková organizace (49.9269089N, 

17.8788858E) 

Příjmení a jméno oráče:  Rok narození:  

Tým:  

Vysílací organizace:  

Kontaktní adresa:  

Telefon:  E-mail:  

Číslo účtu:  Kód banky:   

 
KONĚ                                                                                                                                Pohlaví 

Jméno:  Plemeno:  □Hř  □Kl □V Stáří:  

Jméno:  Plemeno:  □Hř □Kl □V Stáří:  

 

Požadavek na ubytování (počet osob včetně doprovodu): 

  

   
 

Přihlášku zašlete nejpozději do 20. srpna 2020  na e-mail:   neudert@mendelu.cz  mobil: 736 425 817 

 

Základní organizační pokyny: 
 Orba s koňmi bude hodnocena dle schválených pravidel. 
 Každý oráč orby s koňmi přihlášený do  20.8. 2020, může obdržet příspěvek na dopravu (tento příspěvek 

může být krácen nebo nevyplacen, dle finančních možností SOČR). 
 Registrace oráčů proběhne v sobotu 19. 9. 2020 ráno na soutěžním pozemku, kde Ing. Navrátil poskytne 

veškeré organizační pokyny ohledně programu…  
 Společnost pro orbu hradí ubytování na jednu noc (z pátku na sobotu) pro soutěžícího oráče a jeho 

trenéra a poskytne jim stravu po dobu konání sobotní soutěže. V případě zájmu o ubytování v další dny, 
příp. nad počet 1 + 1 hrazených SOČR je třeba kontaktovat p. Fr. Žaloudka (zaloudekfr@centrum.cz). 

 Ubytování je zajištěno na kolejích Slezské univerzity Opava, Vávrovická 44, 747 07 Opava-Vávrovice. 
 Každý soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a zároveň se zavazuje, že bude v 

průběhu soutěží a tréninku respektovat pokyny organizátorů a pověřených osob a že bude dodržovat 
bezpečnostní a veterinární předpisy a hygienická nařízení. 

Další informace a pravidla najdete na www.orba-cr.cz. 
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