Mistrovství Working Equitation Česká republika 2018

Termín závodů:

31.8.2018 a 1.9.2018

Místo:

Jezdecké centrum Královický Dvůr
Královice 91
274 01 Slaný (Středočeský kraj)

Pořadatel:
(ředitel závodu)

Šárka Kopecká, Malá Strana 23, 270 07 Mutějovice
IČO: 05580005 DIČ: 8453062794

Funkcionáři:

sekretář: Klára Maternová
hlavní rozhodčí Barbora Svobodová
sbor rozhodčích: drezurní testy Alžběta Baslová,
testy ovladatelnosti a rychlosti Tereza Sobíšková
každou soutěž hodnotí zároveň 2 rozhodčí
náhradní rozhodčí: Břetislav Růžička
komisař: Larisa Janáčková, Ivona Jahodová
zdravotník: Klára Maternová
veterinář: Hana Bartůňková

Kontakt:

Šárka Kopecká, email: sarka.shumi@seznam.cz, tel: 777662683

Odkazy:

propozice
https://www.wecr.cz/action/
přihláška
https://goo.gl/forms/Exs7YrtTPEXsx6ax2
facebook
https://www.facebook.com/events/2286680724682361/
WEČR pravidla a drezurní úlohy ke stažení:
https://is.wecr.cz/dokumenty/

Uzávěrky:

uzávěrka přihlášek: pondělí 20.8.2018
uzávěrka plateb:středa 22.8.2018
zaslání hudby do: pondělí 27.8.2018

Soutěže
●

Podmínky pro MČR 2018 vydané VV WEČR jsou uvedeny v samostatném
dokumentu https://is.wecr.cz/file-storage/document/24/podminky-mistrovstvi-cr-2018
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●
●
●
●
●

V případě malého počtu startujících v jedné soutěži (méně než 3) bude soutěž
zrušena.
Na všechny testy je povinný vlastní doprovod hudby, hudbu zašlete na e-mail
kontaktní osoby sarka.shumi@seznam.cz.
obdélník: hala(bílý písek + geotextílie) 20x40m
kolbiště: venkovní jízdárna (bílý písek + geotextílie) 60x70m
opracoviště: hala (bílý písek + geotextílie) 65m x 25m

Soutěž č.1, 4 a 5
●
●
●
●
●

národní soutěž: Pouze pro členy a registrované koně WEČR, kteří splňují
kvalifikační podmínky.
třída Základní
drezurní test: úloha WEČR Z1-2018(zpaměti)
test ovladatelnosti
Cena startovného: 800 Kč(platí se pouze jednou)

●
●
●

mistrovská soutěž č.1 jednotlivců kategorie Děti
mistrovská soutěž č.4 týmů kategorie Děti a Junioři
mistrovská soutěž č.5 týmů kategorie Senioři

Soutěž č.2, 4 a 5
●
●
●
●
●

národní soutěž: Pouze pro členy a registrované koně WEČR, které splňují
kvalifikační podmínky.
třída Lehká
drezurní test: úloha WEČR L1-2018(zpaměti)
test ovladatelnosti
Cena startovného: 800 Kč(platí se pouze jednou)

●
●
●

mistrovská soutěž č.2 jednotlivců kategorie Junioři
mistrovská soutěž č.4 týmů kategorie Děti a Junioři
mistrovská soutěž č.5 týmů kategorie Senioři

Soutěž č.3, 5
●
●
●
●
●

národní soutěž: Pouze pro členy a registrované koně WEČR, které splňují
kvalifikační podmínky.
třída Střední
drezurní test: úloha WEČR S1-2018(zpaměti)
test ovladatelnosti, test rychlosti
Cena startovného: 1 000 Kč(platí se pouze jednou)

●
●

mistrovská soutěž č.3 jednotlivců kategorie Senioři
mistrovská soutěž č.5 týmů kategorie Senioři

propozice k 27.8.2018

Týmy
●

Náležitost k týmu si zvolí soutěžící, pořadatel může se sestavením týmů pomoci.

Děti a Junioři - Soutěž č.4
●
●
●

Týmy se skládají ze 2 nebo 3 členůz kategorie děti nebo junioři.
Každý člen týmu soutěží v jedné ze tříd Z a Ltak, aby tým pokryl obě výkonnostní
třídy.
Pokud jsou v týmu 3 členové, horší výsledek z daného testu se ve stejné třídě škrtá.

Senioři - Soutěž č.5
●
●

Týmy se skládají ze 3 členůz kategorie senioři.
Každý člen týmu soutěží v jedné ze tříd Z, L i Stak, aby tým pokryl všechny tři
výkonnostní třídy.

Program
Pátek 31.8.
●
●
●
●

od 7:30 hod. veterinární přejímka
slavnostní nástup
závod:drezurní testy, případně některé testy ovladatelnosti
společenská večeřeformou rautu

Sobota 1.9.
●
●

závod:testy ovladatelnosti a rychlosti
slavnostní vyhlášení

Přihlášky
●
●
●
●
●

Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkamiakce popsanými v těchto propozicích.
Jako závaznou přihlášku vyplňte prosím formulář na tomto odkazu
https://goo.gl/forms/Exs7YrtTPEXsx6ax2
S případnými dotazy můžete kontaktovat
○ Šárku Kopeckou,sarka.shumi@seznam.cz, tel: 777662683
Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity soutěží nebo do uzávěrky přihlášek v
pondělí 20.8.2018.
Po uzávěrcelze přihlášky akceptovat pouze po osobní či telefonické domluvě a
startovné bude navýšeno o poplatek 100 Kč.

Ustájení
●

Je zajištěno v prostorných boxech v areálu
.
propozice k 27.8.2018

●

●

●

Všichni koně musí být ustájeni a pohybovat se pouze v areálu po celou dobu konání
závodů. K opracování slouží pouze plochy k tomu určené a pouze v době podle
rozpisu.
Cena: 500 Kčza box za každý započatý den. V ceně je pronájem boxu, voda, sláma,
seno. Box bude při příjezdu připravený, ale další krmení, kydání a podestýlání koně
si zajistí sám startující.
Ustájení je možné od čtvrtka do neděle. Pro soutěžící koně je ustájení povinné od
přejímky v pátek ráno do vyhlášení výsledků v sobotu.

Ubytování
●
●

Ubytování přímo v areálu je již plně obsazené.
Odkaz pro alternativní ubytování https://www.infoslany.cz/cs/modul/web/ubytovani/.

Platby
●

●
●

Platbu za startovné a ustájení je nutné provést předem na účet
č.78-7032480207/0100tak, aby byly na účtu připsány nejpozději v den uzávěrky
plateb. Do poznámky pro příjemce napište jméno jezdce a koně.
Uzávěrka platebje ve středu 22.8.2018
, v případě přijetí platby po datu uzávěrky je
částka za startovné navýšena o poplatek 100 Kč.
V případě odhlášení ze soutěže před uzávěrkou plateb jsou platby vráceny ve výši
100% mínus 50 Kč, které slouží jako manipulační poplatek. Při pozdějším odhlášení
nebo při neomluvené neúčasti na závodech se platba nevrací.

Hudba
●

Zašlete hudbu ve formátu k okamžitému přehrání bez nutnosti přístupu k internetu
(např. MP3) do pondělí 27.8.2018na e-mail sarka.shumi@seznam.cz.

Občerstvení
●
●

Výborná restaurace v tradičním staročeském stylu je přímo v areálu u kolbiště.
http://kralovickydvur.cz/1/restaurace/
V pátek večer bude společenská večeře formou rautu za příplatek 500 Kč za osobu.

Odměny
●
●

Flotypro všechny startující, šerpypro koně na 1.místě.
Věcné odměny a/nebo slevové/dárkové poukazypro umístěné na prvních 3
místech v každé mistrovské soutěži.
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Veterinární předpisy
●

●
●

Před vyložením koní (při prezenci) je třeba předložit platné veterinární osvědčení,
nebo průkaz koněv souladu s Metodickým návodem K
 VS ČR, kterým se stanovují
vet. podmínky pro přemisťování zvířat.
Veterinární přejímkaproběhne v pátek ráno v podobě identifikace a předvedení
koně.
Tato opatření se týkají všech koníúčastnících se závodů.

Dožínky
●

Zároveň s mistrovstvím ČR Working Equitation proběhne v sobotu 1.9.2018akce
Dožínky. Podrobnosti a leták akce budou zveřejněny na webu www.wecr.cz.

Všeobecné údaje
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Veterinární službazajištěna proti úhradě.
Zdravotní službazajištěna.
Závody se řídí pravidly WEČR platné pro rok 2018, ke stažení na
https://is.wecr.cz/dokumenty/
Všichni koně na sobě musí mít vlastní závodní číslopodle startky po celou dobu
závodů pokud se pohybují mimo box.
Prosím pečlivě po sobě i svých koních uklízejte!Nejen na jezdeckých placech,
ale všude! (platí i pro cesty, místa pro parkování přepravníků apod.).
Pořadatel vyžaduje korektní jezdecký úbordle pravidel WEČR kdykoli sedí jezdec
na koni s důrazem na povinnou jezdeckou bezpečnostní přilbus tříbodovým
uchycením u jezdců kategorie D a J a povinnou bezpečnostní vestunebo páteřní
chránič u jezdců kategorie D.
Psi se smí v areálu pohybovat pouze na vodítku a pod dohledem.
Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy koní, jezdců a diváků, za ztráty
věcí apod.
Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout na jiný
termín (počasí, malý počet účastníků apod.).
Těšíme se :-)
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