Závody Working Equitation - stáj Zádolí

Termín závodů

9. 6. 2019

Pořadatel

Petra Hájková - Stáj Zádolí

Ředitel závodů

Petra Hájková

Sekretář

Petra Hájková

Rozhodčí

Ing. Barbora Svobodová /národní rozhodčí/
Hanka Štěpánová - /rozhodčí ČJF/ zapisovatel
Veronika Preclíková - zapisovatel

Komisař

Petra Hájková, Hanka Štěpánová

Veterinární dozor

MVDr. Josef Šeda

Zdravotní dozor

Veronika Preclíková /zdravotní sestra/

Ozvučení a komentátor

Pavla Kašparová, Petra Hájková

Technický personál

Jana Malinská, Martina Bubnová

Areál

Zádolí 32, 566 01 Vysoké Mýto

Přihláška

https://docs.google.com/forms/d/
1uA49HKzIL2SmvvQYBrRMjRfNldid-N9NyhL9GH2yBO8/
edit

Další odkazy

FB událost:
https://www.facebook.com/events/452924691912326/
Národní pravidla WEČR, drezurní úlohy: https://
www.wecr.cz/dokumenty/
Pravidla WE pod bezudidlovým spolkem ČBS:
https://is.wecr.cz/file-storage/document/document-130pravidla-we-ceskeho-bezudidloveho-spolku.pdf?
forceDownload=0&fbclid=IwAR0l2u2HqeOxQ8y5R82230ax
O5k5tAzfD_1o5qgHOYK5DdWy2JeW1Wd4bDM

Uzávěrka přihlášek

Uzávěrka přihlášek do čtvrtka 30. 5. 2019
Uzávěrka může být i prodloužena do naplnění.

Posílání hudebního
doprovodu k testům

Zaslání hudby k testům: do úterý 4. 6. 2019 (na mail:
hajkova@borra.cz , nebo přes FB, ve formátu MP3)

Prezence

9. 6. 2019 od 9:00 hod. Následně vždy min. hodinu před
začátkem Vaší soutěže.

Vet. přejímka

Vet. přejímka k první soutěži od 9:00 do 9:45 hodin, další
probíhá vždy nejpozději hodinu před začátkem další
soutěže, pokud závodníci nedorazí dříve.

Kontakty

Platby, přihlášky, ustájení, zasílání hudby, dotazy:
Petra Hájková, mob: 777 320 269, hajkova@borra.cz

Soutěž č. 1
● Třída V
● Třída s vodičem, pro děti do 10-ti let
● Test ovladatelnosti
● Vodič musí být plnoletý
● Cena startovného: 200 Kč
Soutěž č. 2
● Otevřená soutěž
● Třída Z, kategorie D, J, S
● Test ovladatelnosti
● Drezurní test není zařazen
● Není nutné být členem WEČR
● Cena startovného: 300 Kč
Soutěž č.3
● Národní soutěž
● Třída Z, kategorie D, J, S
● Drezurní test - úloha Z1 (zpaměti)
● Test ovladatelnosti
● Pouze pro členy WEČR (jezdec i kůň)
● Kvalifikační na MCŘ 2019 Královice
● Cena startovného: 450 Kč
Soutěž č.4
● Otevřená soutěž
● Třída L, kategorie D, J, S
● Test ovladatelnosti
● Drezurní test není zařazen
● Není nutné být členem WEČR
● Cena startovného: 300 Kč
Soutěž č.5
● Národní soutěž
● Třída L, kategorie D, J, S
● Drezurní test - úloha L1 (zpaměti)
● Test ovladatelnosti
● Pouze pro členy WEČR (jezdec i kůň)
● Kvalifikační na MCŘ 2019 Královice
● Cena startovného: 450 Kč
Soutěž č.6
● ČBS otevřené Z
● ČBS soutěž,dle ČBS úpravy pravidel WEČR
● otevřená soutěž WE (hobby) - Není nutné být členem ČBS ani WEČR.
● typ BU(bez udidla) a BO(bez otěží), třída Z,kategorie D, J, S
● Drezurní test - není zařazen
● Test ovladatelnosti
● Cena startovného: 300 Kč

Kolbiště
Drezurní obdélník: 20x 40m, písek
Kolbiště pro test ovladatelnosti: 23x 60m písčité, ohraničené
Opracoviště: hala 18x32 m písek, geotextilie

Přihlášky
● Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto propozicích
● Odkaz na přihlášku: https://drive.google.com/open?
id=1uA49HKzIL2SmvvQYBrRMjRfNldid-N9NyhL9GH2yBO8
● S případnými dotazy můžete kontaktovat:
○ Petra Hájková, mob. 777 320 269
● Přilášky přijímáme do naplnění kapacity soutěží, nebo do uzávěrky přihlášek
30. 5. 2019. Pozdější přihlášky je možné akceptovat pouze po osobní či telefonické
domluvě .
Platby
● Po přijetí přihlášky Vám zašleme platební údaje.
Platby je nutné provést předem na bankovní účet, který vám zašleme do emailu.
● Uzávěrka plateb je v pondělí 31. 5. 2019.
● V případě odhlášení ze soutěže před uzávěrkou přihlášek, jsou platby vráceny ve
výši 100%.
● V případě odhlášení ze soutěže po uzávěrce přihlášek, se startovné nevrací. Vrací
se pouze předem uhrazené ustájení a to ve 100% výši.
Odměny
● Floty pro umístěné na prvních 5 místech v každé soutěži.
● Věcné ceny a případné poukázky pro všechny umístěné na prvních 3 místech v
každé soutěži.
● Floty a drobné dárky pro všechny účastníky ukázky v třídě V.
Zázemí
● Prosím pečlivě po sobě i svých koních uklízejte! Nejen na jezdeckých placech, ale
všude! (Platí i pro cesty, místa pro parkování přepravníků apod.).
● Parkování v areálu je možné pouze na místech k tomu určených.
● Ustájení: stájový box 500 Kč/započatý den/koně, voda, podestýlka i seno v ceně.
Boxy se předávají čisté (vymístované)!! JE OMEZENÝ POČET BOXŮ! Rezervace
boxů přímo v přihlášce. Platba ustájení probíhá předem na účet, společně s platbou
za startovné. Dále k dispozici 2 velké manipulační boxy, takové miniohrádky, nutno
vlastní seno v síťce třeba.
● Občerstvení: zajišťuje Beseda Kukleny.
● Oběd: s obědem pro Vás budeme počítat po zaškrtnutí kolonky v přihlášce.
● Toalety: suché WC u kolbiště.
● K dispozici lavičky pro diváky.
● Ubytování v areálu není k dispozici. V dojezdové vzdálenosti do 15min. se nachází
několik penzionů.
Veterinární předpisy
● Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro
příslušný rok 2019 v souladu s metodickým návodem SVS 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. Pokud doklady nebudou v
pořádku, nemůžeme koně nechat vyložit (vejít do areálu).

Všeobecné údaje
● Veterinární služba zajištěna proti úhradě.
● Zdravotní služba zajištěna.
● Závody se řídí aktuálními pravidly WEČR
●
Ke stažení na http://www.wecr.cz/dokumenty/
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Za člena WEČR se považuje řádný člen, který má zaplacen členský příspěvek pro
aktuální období. Při včasném podání přihlášky a splnění všech dalších náležitostí se
ještě můžete členem stát. Více informací na http://www.wecr.cz/clenstvi/
Pořadatel vyžaduje korektní jezdecký úbor dle pravidel WEČR, kdykoliv sedí jezdec
na koni, s důrazem na povinnou jezdeckou přilbu s tříbodovým uchycením u jezdců
do 21 let a povinnou bezpečnostní vestu u jezdců do 15 let.
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete
zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti!
Všichni koně na sobě musí mít identifikační číslo po celou dobu závodů.
Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy koní, jezdců a diváků, za ztráty
věcí apod.
V případě malého počtu startujících v soutěži /méně než 3/ bude soutěž
zrušena, přihlášený se může přehlásit do jiné soutěže.
Rozpis soutěží a startů bude zveřejněn 8.6.2019
Národní soutěže budou kvalifikací na MCŘ Královice
Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout na jiný
termín /počasí, malý počet účastníků apod./

