Závody WorkingEquitationZádveřice 2019

Termín závodů:

11.5.2019

Místo:

Zádveřiceč.p.449
76312Zádveřice-Raková okr. Zlín

Pořadatel:

Stáj Mevrin, z.s., Zádveřice 449, 76312 Zádveřice-Raková, IČO:
27002179
ředitel závodu: ing.Radim Chrastecký

Funkcionáři:

sekretář: Kateřina Špačková
hlavní rozhodčí: Eva Žaludková
komisař: Jaromír Žaludek
zdravotník: Silvie Poláchová (záchranář)
veterinář: MvDr.LiborHlačík

Kontakt:

Eva Žaludková, evazaludkova@mevrin.cz, 603 167 977

Odkazy:

propozice
http://www.wecr.cz/action/
přihláška emailem: staj@mevrin.cz
facebook
https://www.facebook.com/events/2255921708003667/
WEČR pravidla a drezurní úlohy ke stažení:
http://www.wecr.cz/dokumenty/

Uzávěrky:

uzávěrka přihlášek: čtvrtek09.05.2019
zaslání hudby do: čtvrtek 09.05.2019

Soutěže WorkingEquitation
●
●
●
●
●
●

V případě malého počtu startujících v jedné soutěži (méně než 3) bude soutěž
zrušena, přihlášený se může přehlásit do jiné soutěže.
Na všechny testy se doporučuje vlastní doprovod hudby, hudbu zašlete na e-mail
kontaktní osoby evazaludkova@mevrin.cz.
Všichni koně na sobě musí mít identifikační číslo po celou dobu závodů.
obdélník: venkovní jízdárna (písek) 20x40m
kolbiště: venkovní jízdárna (písek) 25x65m
opracoviště: kolbiště/obdélník
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Soutěž č.1 začátek v 9:00
●
●
●
●
●

OS WE (hobby pro začátečníky)
třída Z
Drezurní test - úloha WEČR Z(AT-KK)(čtená)
Test ovladatelnosti
Cena startovného: 200 Kč

Soutěž č.2
●
●
●
●
●

Cena GlassService a.s. OS WE (hobby)
třída Z
Drezurní test - úloha WEČR Z2(DE-WE1)(čtená)
Test ovladatelnosti
Cena startovného: 300 Kč

Soutěž č.3
●
●
●
●
●

OS WE - (hobby)
třída L
Drezurní test - úloha WEČR L2(DE-WA2) (čtená)
Test ovladatelnosti
Cena startovného: 400 Kč

Přihlášky
●
●
●
●
●

Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto propozicích.
Závaznou přihlášku pošlete na email:staj@mevrin.cz
S případnými dotazy můžete kontaktovat
○ Evu Žaludkovou, evazaludkova@mevrin.cz603 167 977
Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity soutěží nebo do uzávěrky přihlášek
večtvrtek09.05.2019.
Po uzávěrce lze přihlášky akceptovat pouze po osobní či telefonické domluvě
Platby je nutné provést při prezenci v hotovosti přímo na závodech (prosíme
připravte si přesnou částku).

Odměny
●
●

Floty pro umístěné na prvních 5-ti místech v každé soutěži.
Věcné ceny pro první tři umístěné v soutěži č. 2 a 3

Zázemí
●
●
●
●

Prosím pečlivě po sobě i svých koních uklízejte! Nejen na jezdeckých plochách,
ale všude! (platí i pro cesty, místa pro parkování přepravníků apod.).
Parkování:v areálu, parkovací plochy v areálu jsou omezené a budou přístupné
pouze pro přepravníky s koňmi účastnící se závodů.
Ustájení:Box vnitřní, venkovní 500kč/noc. Omezené množství po tel. dohodě.
Občerstvení:Jen mimo areál.
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Veterinární předpisy
●

●

Před vyložením koní (při prezenci) je třeba předložit platné veterinární osvědčení
nebo průkaz koně v souladu s Metodickým návodem KVS ČR, kterým se stanovují
vet. podmínky pro přemisťování zvířat.
Tato opatření se týkají všech koní účastnících se závodů, tedy i koní ustájených v
areálu či v okolí.

Všeobecné údaje
●
●
●
●
●

●
●
●

Prezenci a platbu je nutné provést v den závodů mezi 7 hodinou ráno a začátkem
1. soutěže. v 9:00.
Veterinární služba zajištěna proti úhradě.
Zdravotní služba zajištěna.
Závody se řídí aktuálními pravidly WEČR platné pro rok 2019, ke stažení na
http://www.wecr.cz/dokumenty/
Pořadatel vyžaduje korektní jezdecký úbor dle pravidel WEČR kdykoli sedí jezdec
na koni s důrazem na povinnou jezdeckou bezpečnostní přilbu s tříbodovým
uchycením u jezdců kategorie D a J a povinnou bezpečnostní vestu u jezdců
kategorie D.
Vstup psů do areálu je povolen pouze na vodítku!
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.).
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