Propozice ke dni 8.8.2019

V. ročník Jezdeckých her ve Rtyni nad Bílinou
Termín závodů

18.8.2019

Pořadatel

Jezdecký spolek Rtyně, IČ 228 46 808

Ředitel závodů

Břetislav Růžička

Sekretář

Marie Růžičková

Rozhodčí

Břetislav Růžička (rozhodčí S)

Komisař

Doplníme

Veterinární dozor

Zajistíme

Zdravotní dozor

Zajistíme

Areál

Jízdárna Jezdeckého spolku Rtyně,
Do navigace zadejte adresu Rtyně nad Bílinou 120, 417 62
(příjezdová cesta k jízdárně bude označena)

Přihláška

Odkaz: https://forms.gle/1bBac25XZ4TfxGyb9

Další odkazy

FB událost:
https://www.facebook.com/events/2377607802508865/
Národní pravidla WEČR: https://www.wecr.cz/dokumenty/
Pravidla WE pod bezudidlovým spolkem ČBS:
https://www.bezudidlovyspolek.cz/pravidla/

Uzávěrka přihlášek

Uzávěrka přihlášek do pátku 16.8.2019
Vzhledem k malému areálu je omezený počet přihlášek!

Posílání hudebního
doprovodu k testům

Zaslání hudby k workingových testům: do pátku 16.8. 2019
(na email jsrtyne@gmail.com Marii Růžičkové, ve formátu
MP3)

Prezence

neděle 18.8.2019 od 8:00 hod. v kanceláři závodů.
Následně vždy min. hodinu před začátkem vaší soutěže.

Vet. přejímka

Vet.přejímka k první soutěži od 8:00 do 8:45 hodin, další
probíhá vždy nejpozději hodinu před začátkem další
soutěže, pokud závodníci nedorazí dříve.

Kontakty

Platby, přihlášky,zasílání hudby
Marie Růžičková 725 958 257, jsrtyne@gmail.com
Technické informace
Břetislav Růžička, 602 365 359, jsrtyne@gmail.com
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NEDĚLE 18.8.2019

START 1. soutěže v 9:00 hodin, další soutěže následně.

Soutěž č.1
● Otevřená soutěž Working Equitation
● třída Z, kategorie D, J, S
● Test ovladatelnosti
● Není nutné být členem WEČR
● Cena startovného: 300 Kč
Soutěž č.2
● Otevřená soutěž Working Equitation ČBS
● třída Z, kategorie J, S
● Test ovladatelnosti(BU - bez udidla, BO - bez otěží)
● základním chodem je klus
● Jezdec nemusíbýt členem ČBS ani WEČR.
● Cena startovného: 300 Kč
Soutěž dle pravidel ČBS k vidění zde: PRAVIDLA ZDE
Soutěž č.3
● Otevřená soutěž Working Equitation
● třídy V
● Test ovladatelnosti s vodičem
● Vodič musí být 15letý nebo starší, další pomocník může jít vedle koně a přidržovat jezdce.
● Cena startovného: 200 Kč
Soutěž č.4
● Otevřená soutěž Working Equitation ČBS
● třída Z, kategorie J, S
● Test ovladatelnosti (KZ - ze země)
● Základním chodem třídy je krok nebo klus s rovnocenných hodnocením.
● Jezdec nemusíbýt členem ČBS ani WEČR.
● Cena startovného: 300 Kč
Soutěž dle pravidel ČBS k vidění zde: PRAVIDLA ZDE
Soutěž č.5
● Skoky s jednou workingovou překážkou
● výška překážek do 50 cm, kategorie D, J, S
● Soutěž se 7 skoky do 50cm + 1 workingová překážka v kurzu „jednoduchý slalom“
● Není nutné být členem žádné organizace
● Cena startovného: 250 Kč
Soutěž č.6
● Skoky s jednou workingovou překážkou
● výška překážek do 80 cm, kategorie D, J, S
● Soutěž se 7 skoky do 80cm + 1 workingová překážka v kurzu „jednoduchý slalom“
● Není nutné být členem žádné organizace
● Cena startovného: 250 Kč
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Kolbiště: venkovní písčité 20x40m
Opracoviště: travnaté 20x60m

Přihlášky
●
●
●

●

Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto propozicích.
Závaznou přihlášku vyplňte zde: https://forms.gle/1bBac25XZ4TfxGyb9
S případnými dotazy můžete kontaktovat
○ Marii Růžičkovou tel.: +420 725 958 257
○ Břetislava Růžičku tel.: +420 602 365 359
Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity soutěží nebo do uzávěrky přihlášek
16.8.2019. Pozdější přihlášky je možné akceptovat pouze po osobní či telefonické
domluvě a startovné bude navýšeno o poplatek 100Kč.

Platby
●
●
●
●

Po přijetí přihlášky vám zašleme platební údaje. Platby je nutné provést předem na
bankovní účet, který vám zašleme co nejdříve do emailu.
Uzávěrka plateb je v pátek 16.8.2019.
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.

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.
Symbolické floty a dárky pro všechny účastníky soutěže s vodiči.

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 je na travnatém výběhu. Cesta k výběhům je zpevněná.
Ustájení: V areálu není možné (Po dohodě se dá zjistit v okolních stájích vzdálených
do 15min.)
Občerstvení: zajištěno
Toalety: Toi Toi
Pro diváky k dispozici stan a pivní sety k sezení.
Ubytování: 1km vzdálený penzion Linde https://penzion-linde.cz/
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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 http://www.wecr.cz/dokumenty/
Pořadatel vyžaduje u workingových soutěží 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 :-)

Dejte nám brzy vědět, že se závodů účastníte, abychom třeba vaši
soutěž nezrušili pro malý počet účastníků..

