Mistrovství Working Equitation Česká republika 2019

Termín závodů:

6.-8.9.2019

Místo:

Jezdecké centrum Královický Dvůr
Královice 91
274 01 Slaný
(Středočeský kraj)
GPS: 50.2622606N, 14.0584136E
http://kralovickydvur.cz/

Pořadatel:

Working Equitation Česká republika, z.s.
ředitel závodu: Jaromír Žaludek

Funkcionáři:

rozhodčí: Eva Žaludková, Petra Škrabalová, Babeta Kvapilová,
Barbora Svobodová
sekretář: Renata Veverková
komisař: bude zvolen z proškolených komisařů WEČR
zdravotník: Klára Maternová
veterinář: Petra Březinová

Kontakty:

mcr.wecr@gmail.com
Barbora Svobodová, +420 723 186 679
Tereza Slabá, +420 734 264 424
Marie Růžičková, +420 725 958 257

Odkazy:

aktuální informace
http://www.wecr.cz/mcr-2019/
přihláška
https://forms.gle/MWKMYD5KNb95DuK5A
facebook událost
https://www.facebook.com/events/2432965310067595/
WEČR pravidla a drezurní úlohy ke stažení:
http://www.wecr.cz/dokumenty/
Královické slavnosti a Dožínky:
https://www.facebook.com/events/1429188747223258/

Uzávěrky:

uzávěrka přihlášek: pondělí 19.8.2019(ČBS, Mladý worker26.8.)
uzávěrka plateb: pondělí 26.8.2019
zaslání hudby do: pondělí 2.9.2019

propozice k 2
 1.8.2019

Soutěže Working Equitation
Soutěž č.1 národní Z
●
●
●
●
●
●

Národní soutěž
Třída Základní (Z)
Kategorie Děti (D)+ Junioři (J)+ Senioři (S)
Drezurní test- úloha WEČRZ1(zpaměti)
Test ovladatelnosti
Cena startovného: 900 Kč

Soutěž č.2 národní L
●
●
●
●
●
●

Národní soutěž
Třída Lehká (L)
Kategorie Děti (D)+ Junioři (J)+ Senioři (S)
Drezurní test- úloha WEČRL1(zpaměti)
Test ovladatelnosti
Cena startovného: 1000 Kč

Soutěž č.3 národní S
●
●
●
●
●
●

Národní soutěž
Třída Střední (S)
Kategorie Junioři (J)+ S
 enioři (S)
Drezurní test- úloha WEČRS1(zpaměti)
Test ovladatelnosti, Test rychlosti
Cena startovného: 1200 Kč

Soutěž č.4 národní P
●
●
●
●
●
●

Národní soutěž
Třída Pokročilá (P)
Kategorie Senioři (S)
Drezurní test- úloha WEČRP1(zpaměti)
Test ovladatelnosti, Test rychlosti
Cena startovného: 1300 Kč

Vyhlášení MČR jednotlivci Děti
●

Výsledek ze soutěže č. 2 L, třída Lehká (L), kategorie Děti (D)

Vyhlášení MČR jednotlivci Junioři
●

Výsledek ze soutěže č. 3 S, třída Střední (S), kategorie Junioři (J)

Vyhlášení MČR jednotlivci Senioři
●

Výsledek ze soutěže č. 4 P, třída Pokročilá (P), kategorie Senioři (S)
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Vyhlášení MČR týmy
●
●
●
●
●

●

Započítávají se výsledky soutěží č.1, 2, 3 a 4
Týmy se skládají z minimálně 4 členů.
Počet týmů bude určen podle počtu přihlášek v nejméně obsazené třídě den po
uzávěrce přihlášek.
Tým může mít více členů ze stejné třídy (maximálně však horní celá část z čísla
získaného jako počet přihlášek v dané třídě děleno počet týmů)
Soutěžící si sestaví týmy sami (s pomocí pořadatelů, sociálních sítí apod.), zbývající
jezdci budou rozlosováni do týmů pořadatelem při zahájení MČR. Budou přidány
nové týmy, případně navýšen počet členů v již sestavených týmech.
Pokud je v týmu 2 a více členů ze stejné třídy, výsledek z daného testu se započítává
jako aritmetický průměr výsledků členů ve stejné třídě.

ČBS soutěž otevřené Z
●
●
●
●
●
●

pod hlavičkou Český bezudidlový spolek: https://www.bezudidlovyspolek.cz/
Otevřená soutěž
Třída Základní (Z)
Kategorie Děti (D)+ Junioři (J)+ Senioři (S)
pouze Test ovladatelnosti
Cena startovného: 400 Kč

Ukázka Mladý worker pro děti s vodičem
●
●
●
●

Ukázka otevřená všem dětem ve věku od 2 do 15 let
Třída, Kategorie s vodičem (V)
pouze Test ovladatelnosti
Cena startovného: 200 Kč

Podmínky
●
●

●
●
●
●
●
●

Pro závod platí podmínky VV WEČR vydané dne 22.7.2019.
Pořadatel může omezit počet startů v soutěžích. Pořadatel upřednostní jezdecké
dvojice umístěné výše v žebříčku WEČR 2019. V otevřených soutěžích upřednostní
dříve přijaté přihlášky.
Každá jezdecká dvojicesmí startovat pouze v jedné soutěži č.1 až 4.
Každý jezdecsmí startovat pouze jednou v každé soutěži č.1 až 4.
Každý kůňsmí startovat pouze jednou v každé soutěži č.1 až 4.
Každý jezdecsmí startovat maximálně ve dvou soutěžích č.1 až 4.
Každý kůňsmí startovat maximálně ve dvou soutěžích č.1 až 4.
Pro nedostatečný počet kvalifikací jsou procentuální kvalifikace zrušeny. Může se
účastnit každá jezdecká dvojice, která splňuje podmínky dané v pravidlech (zvláště
pak kapitola 6.).
■ 6.g. Jezdecká dvojice smí startovat pouze ve své aktuální výkonnostní
třídě a ve třídě předcházející (o jedno nižší) a následující (o jedno
vyšší).
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■

●

6.i. Pokud zatím není u jezdecké dvojice evidována výkonnostní třída,
může startovat ve třídě V, Z, L nebo v dosažené výkonnostní třídě
jezdce nebo nižší.
■ 6.j. Na základě žádosti jezdce může výkonný výbor povolit jezdecké
dvojici start v konkrétní třídě na základě splnění požadavků zaslaných
výkonným výborem. -> VV povolí start pouze, pokud bude pro
vyhlášení MČR v dané věkové kategorii méně než 8 přihlášek.
■ 6.k. Bod 6.g. neplatí pro soutěž na mistrovství ČR nebo oblasti, pokud
je vypsána pouze jedna třída pro danou kategorii. -> Např. dítě s
výkonnostní třídou P může startovat v MČR soutěži ve třídě L.
Pokud v termín uzávěrky přihlášek nebudou přihlášeni alespoň 4 soutěžící, může být
soutěž nebo vyhlášení MČR dané kategorie zrušeno.

Přihlášky
●
●
●

●

Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkamiakce popsanými v těchto propozicích.
Jako závaznou přihlášku vyplňte prosím formulář za každou soutěžní dvojici na tomto
odkazu: https://forms.gle/MWKMYD5KNb95DuK5A
Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity soutěží nebo do uzávěrky přihlášekv
pondělí 19.8.2019. Uzávěrka pro “ČBS soutěž otevřené Z” a “Ukázka Mladý worker
pro děti s vodičem” prodloužena do pondělí 26.8.2019.
Po uzávěrcelze přihlášky akceptovat pouze po osobní či telefonické domluvě a
startovné bude navýšeno o poplatek 100 Kč.

Platby
●
●

●

Po přijetí přihlášky vám zašleme platební údaje. Platby je nutné provést předem na
účet spolku WEČR se správným variabilním symbolem.
Uzávěrka platebje v pondělí 26.8.2019, (platba musí být přičtena na bankovním
účtu). Uzávěrka pro “ČBS soutěž otevřené Z” a “Ukázka Mladý worker pro děti s
vodičem” je prodloužena do čtvrtka 29.8.2019.
V případě odhlášení ze soutěže před uzávěrkou plateb jsou platby vráceny ve výši
100%. Při pozdějším odhlášení se startovné nevrací.

Hudba
●
●
●
●

Na všechny testy se doporučuje vlastní doprovod hudby.
Hudba musí mít formátpro okamžité spuštění bez přístupu na internet (mp3).
Hudbu zašlete na kontaktní e-mail mcr.wecr@gmail.com.
Uzávěrka pro zaslání hudbyje v pondělí 2.9.2019. Při nedodání hudby pojede
soutěžící bez hudby nebo mu bude přidělena hudba dle uvážení pořadatele. Pozor
nedodání hudby snižuje souhrnnou známku z prezentace dvojice.
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Zázemí
●
●
●
●

●

●
●
●

Obdélník: venkovní jízdárna (písek+geotextilie) 20x40m (při nepříznivém počasí
hala)
Kolbiště: venkovní jízdárna (písek+geotextilie) 70x60m (při nepříznivém počasí hala)
Opracoviště: hala (písek+geotextilie) 25x60m
Ubytování
○ V Královickém Dvoře: http://kralovickydvur.cz/2/ubytovani/332-cenik
○ Rezervace a platby si každý startující řeší sám, lze rezervovat přes e-mail
ubytovani@kralovickydvur.cznebo přes telefonní číslo +420 730 588 587
Ustájení
○ Ustájení koní zařazených do vyhlášení MČR jednotlivcije povinné v areálu
Královického Dvora od veterinární přejímky do konce posledního testu
soutěže. Ustájení ostatních koní v areálu je doporučené.
○ Platba je 500 Kč za boxza každý započatý den, platí se zároveň se
startovným.
○ Nevyužité zaplacené ustájení se vrací v plné výši.
○ V ceně zahrnuta sláma, seno, voda (napáječky), v ceně není zahrnuto jádro.
○ Startující si místování, podestýlání a krmení koně zajišťuje sám.
○ Při prezenci je vybírána vratná záloha 100 Kč za box, která bude vrácena po
kontrole kompletního vyčištění boxů. Prosíme o připravenou přesnou částku!
○ Rezervace boxůje součástí přihlášky.
Parkování:Parkování v areálu je možné pouze na místech k tomu určených.
Občerstvení:Restaurace a bufet v areálu otevřeny po celou dobu konání závodu
Prosím pečlivě po sobě i svých koních uklízejte!Nejen na jezdeckých placech,
ale všude! (Platí i pro cesty, místa pro parkování přepravníků apod.).

Prezence a veterinární přejímka
●
●

●

Prezenceje možná vždy nejpozději hodinu před začátkem dané soutěže.
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.
Toto opatření se týká všech koníúčastnících se závodů, tedy i koní ustájených v
areálu či v okolí.

Časový harmonogram
●
●
●

Podrobnější časový harmonogrambude zveřejněn p
 o uzávěrce přihlášek.
Veterinární přejímkaje povinná pro koně přihlášené do Vyhlášení MČR jednotlivci.
Předpokládaný program
○ pátek: veterinární přejímka, drezurní testy, slavnostní večeře
○ sobota: testy ovladatelnosti, Královické slavnosti a Dožínky
○ neděle: testy rychlosti, ČBS soutěž a ukázka Mladý worker, Dekorování
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●
●

●

Program může být libovolně upravenna základě došlých přihlášek a časových
možností!
Dekorováníjezdců s koňmi je povinné pokud jede jezdecká dvojice alespoň jeden
test v den dekorování, pro ostatní je to doporučeno. Dekorování ukázky Mladý
worker proběhne s jezdci bez koní.
Prvních 5 umístěných si na dekorování zajistí asistenta pro přidržení koní.

Odměny
●
●
●
●
●
●

Soutěže č. 1, 2, 3 a 4: floty pro prvních 5
Vyhlášení MČR jednotlivci: floty pro prvních 5, poháry a věcné ceny nebo poukázky
pro první 3, šerpy pro vítěze
Vyhlášení MČR týmy: floty pro prvních 5, věcné ceny nebo poukázky pro první 3
ČBS otevřená soutěž Z: floty pro prvních 5, věcné ceny nebo poukázky pro první 3
Ukázka Mladý Worker: floty a balíčky s odměnami pro všechny startující
Další odměny budou přiřazeny dle uvážení pořadatele.

Všeobecné údaje
●
●
●
●
●
●
●

●

Všichni koně na sobě musí mít identifikační číslopo celou dobu závodů při pohybu
mimo box/přepravník.
Veterinární službazajištěna proti úhradě.
Zdravotní službazajištěna.
Závody a soutěže WEČR se řídí aktuálně platnými pravidly WEČR, ke stažení:
http://www.wecr.cz/dokumenty/.
Pořadatel vyžaduje korektní jezdecký úbordle pravidel WEČR kdykoli sedí jezdec
na koni s důrazem na bezpečnostní prvky.
Vstup psů do areálu je povolen pouze na vodítku! Psi nesmí volně pobíhat a
být ponecháni bez dozoru.
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty
předmětů a jejich poškození. Všichni majitelé koní a soutěžící jsou osobně
odpovědní za škody způsobené jim, zaměstnancům areálu, funkcionářům, divákům a
koním, proto doporučujeme zřízení pojištění plně pokrývajícího účast v závodě. Věci
nenechávejte bez dozoru a dobře je zabezpečte proti krádeži.
Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout na jiný
termín. Dále si pořadatel vyhrazuje právo na změnu programu na základě aktuální
situace.

Těšíme se, brzy na viděnou
Tým WEČR
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