ZÁVODY WORKING EQUITATION – FARMA BOROVÁ
TERMÍN ZÁVODŮ

20.-21.7.2019 (so-ne)

POŘADATEL ZÁVODŮ

KRISTINA ROUSKOVÁ

SPOLUPOŘADATEL ZÁVODŮ JK PET HORSES
ŘEDITEL ZÁVODŮ

DANA SOUKUPOVÁ

SEKRETÁŘ

JITKA PITROVÁ

ROZHODČÍ

BARBORA SVOBODOVÁ

KOMISAŘ

PETRA ČEJKOVÁ

VETERINÁRNÍ DOZOR

Bude doplněn

ZDRAVOTNÍ DOZOR

Bude doplněn

AREÁL

Borová u Chvalšin 44, okr. Český Krumlov, 381 01

PŘIHLÁŠKA

Odkaz na přihlášku (formulář pro vyplnění):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfergiBfkbcJE6lkOzjuZsDAe1lcr
ab9RhYxGmGeJMrlR07XA/viewform?usp=sf_link
Odkaz najdete také na webu WEČR v kalendáři http://www.wecr.cz/action/

ODKAZY

Národní pravidla WEČR, drezurní úlohy: https://www.wecr.cz/dokumenty/
Pravidla WE pod bezudidlovým spolkem ČBS:
https://www.bezudidlovyspolek.cz/dokumenty/

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Do pondělí 10.07.2019

POSLÁNI HUDEBNÍHO
DOPROVODU K TESTŮM

Do středy 12.7.2019

PREZENCE

20.07 i 21.07. od 7:30 na věži rozhodčí. Následně vždy min. hodinu před
začátkem vaší soutěže.

VET. PŘEJÍMKA

Nekoná se, nebo dle požadavků příslušné veter.správy

KONTAKTY

jitka.pitrova91@seznam.cz

jitka.pitrova91@seznam.cz Jitka Pitrová (formát MP3)

Jitka Pitrová tel.: +420 737 207 707
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Sobota 20.07.2019
Soutěž č.1
● Otevřená soutěž
● třída Z, kategorie D, J, S
● Test ovladatelnosti
● Není nutné být členem WEČR
● Cena startovného: 350 Kč

Soutěž č.2
● Národní soutěž třída Z, kategorie D, J, S
● Drezurní test - úloha Z1 (čtená)
● Test ovladatelnosti
● Pouze pro členy WEČR (jezdec i kůň)
● Cena startovného: 500 Kč

Soutěž č.3
Soutěž V (děti s vodičem) WEČR
 OS WE (hobby) - Není nutné být členem WEČR
 třída V, kategorie V, D,
 Test ovladatelnosti pro děti s vodičem
 Cena startovného: 250 Kč

Soutěž č.4
● Národní soutěž třída S, kategorie D, J, S
● Drezurní test - úloha S1 (čtená)
● Test ovladatelnosti
● Test rychlosti
● Pouze pro členy WEČR (jezdec i kůň)
● Cena startovného: 700 Kč
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Neděle 21.07.2019
Soutěž č.5
● ČBS Otevřená soutěž třída Z, kategorie J, S
● Test ovladatelnosti (BEZUDIDLOVÝ)
● Jezdec nemusí být členem ČBS ani WEČR.
● Cena startovného: 350 Kč
Soutěž dle pravidel ČBS k vidění zde: https://www.bezudidlovyspolek.cz/dokumenty/

Soutěž č.6
● Národní soutěž třída P, kategorie D, J, S
● Drezurní test - úloha P1 (zpaměti)
● Test ovladatelnosti
● Test rychlosti
● Pouze pro členy WEČR (jezdec i kůň)
● Cena startovného: 800 Kč

Soutěž č.7
Národní soutěž třída L, kategorie D,J,S
 NS WE - Pouze pro členy a registrované koně WEČR.
 třída L, kategorie D, J, S
 Drezurní test - úloha WEČR L1-2019 (čtená)
 Test ovladatelnosti
 Cena startovného: 600 Kč

Technické parametry
Venkovní kolbiště: 70x38m, písek + geotextilie
Hala: 24x45m, písek + geotextilie
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Přihlášky
● Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto propozicích.
Přihlášku vyplňte na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfergiBfkbcJE6lkOzjuZsDAe1lcrab9RhYxGmGeJMrlR07X
A/viewform?usp=sf_link

● S případnými dotazy můžete kontaktovat Jitku Pitrovou +420 737 207 707
● Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity soutěží nebo do uzávěrky přihlášek 10.7.2019. Pozdější
přihlášky je možné akceptovat pouze po osobní či telefonické domluvě a startovné bude navýšeno o
poplatek 100Kč.
Podle počtu přihlášených bude upřesněno, kdy se jaké soutěže budou konat.
Prosím berte rozdělení soutěží jako orientační.

Platby
● Po přijetí přihlášky vám zašleme platební údaje. Platby je nutné provést předem na bankovní účet,
který vám zašleme do emailu.
● Uzávěrka plateb je ve středu 12.7.2019
● 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.

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 500kč za každý započatý den. 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.
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Občerstvení: Přímo na místě zajišťuje rychlé občerstvení tým Jana Pitrová a spol…
Toalety: Přímo vedle vchodu k občerstvení
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 kdykoli 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!
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 na vás :-) Budeme se snažit, abychom si to všichni užili, jak nejlépe to jde!
Od toho přeci WORKING EQUITATION je!!!

