Mistrovství Working Equitation Česká republika 2020
Podmínky
1. Soutěže
a.
b.
c.
d.
e.

Soutěž č.1 národní Z: národní soutěž, třída Základní (Z), kategorie D + J + S
Soutěž č.2 národní L: národní soutěž, třída Lehká (L), kategorie D + J + S
Soutěž č.3 národní S: národní soutěž, třída Střední (S), kategorie J + S
Soutěž č.4 národní P: národní soutěž, třída Pokročilá (P), kategorie S
Vyhlášení MČR jednotlivci Děti
i.
Výsledek ze soutěže č. 2 L, třída Lehká, kategorie Děti
f. Vyhlášení MČR jednotlivci Junioři
i.
Výsledek ze soutěže č. 3 S, třída Střední, kategorie Junioři
g. Vyhlášení MČR jednotlivci Senioři
i.
Výsledek ze soutěže č.4 P, třída Pokročilá, kategorie Senioři
h. Vyhlášení MČR týmy
i.
Započítávají se výsledky soutěží č.1, 2, 3 a 4
ii.
Podrobnosti složení týmů budou upřesněny v propozicích MČR.
i. Pořadatel může vypsat další soutěže a ukázky podle časových možností a stavu
přihlášek.

2. Podmínky
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Podmínky platí pro soutěže č.1 až 4.
Každá jezdecká dvojice smí startovat pouze v jedné soutěži č.1 až 4.
Každý jezdec smí startovat pouze jednou v každé soutěži č.1 až 4.
Každý kůň smí startovat pouze jednou v každé soutěži č.1 až 4.
Každý jezdec smí startovat maximálně ve dvou soutěžích č.1 až 4.
Každý kůň smí startovat maximálně ve dvou soutěžích č.1 až 4.
Soutěžní dvojice musí k dosažení kvalifikace pro soutěžní třídu splnit v rámci
jedné kvalifikační soutěže třídy stejné nebo vyšší alespoň 50% v drezurním
testu a 50% v testu ovladatelnosti a zároveň dokončit všechny testy
soutěže.
h. Kvalifikační soutěž je každá národní soutěž pořádaná pod hlavičkou WEČR v
období od 1.9.2019 do data konání MČR 2020.
i. Pořadatel může omezit počet startů v soutěžích. Pořadatel upřednostní
jezdecké dvojice umístěné výše v žebříčku WEČR 2020 ke dni uzávěrky
přihlášek. V otevřených soutěžích upřednostní dříve přijaté přihlášky.
j. VV může kvalifikační podmínky upravit na základě aktuální situace
nejpozději do 30.7.2019. Například pro nedostatečný počet startujících může
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být snížena výkonnostní třída pro vyhlášení MČR jednotlivců, může být
zrušena podmínka minimální výše procent v kvalifikační soutěži, může se
otevřít soutěž pro všechny jezdecké dvojice splňující pravidla WEČR nebo se
může soutěž zrušit.
Schváleno VV WEČR dne 24.9.2019
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