Working Equitation Vinařice - červenec 2020
Termín závodů: sobota 25.7.2020
Místo: Vinařice 20, 273 07 Vinařice okr Kladno
Pořadatel: Stáj Preláta, z.s., Brixiho 31/1569, 16200 Praha 6 - Ing. arch. Jasana
Hladová
Funkcionáři:
sekretář: Tereza Voženílková
rozhodčí: Tereza Slabá
komisař pro opracoviště: Jiří Tuček
zdravotník: Jana Benešová (Zatím nepotvrzeno)
veterinář: Petra Březinová
kontakt: Jasana Hladová 777555186, jasanahladova@seznam.cz
● V případě malého počtu startujících v jedné soutěži (méně než 3) bude soutěž zrušena,
přihlášený se může přehlásit do jiné soutěže.
● Pokud bude v jedné soutěži alespoň 5 startujících v kat. D+J a zároveň alespoň 5
startujících v kat. S,
celkové pořadí bude vyhlášeno zvlášť pro kat. D+J a S.
● Na všechny testy se doporučuje vlastní doprovod hudby
● obdélník: venkovní jízdárna (písek) 20x40m
● kolbiště: venkovní jízdárna (písek) 40x50m
● opracoviště: venkovní jízdárna (písek) 30x40m

Program
Opracování na překážkách - cena 150,- Kč - proběhne před drezurami, po dohodnutých
skupinách po 20 až 30 minutách. Po předchozí dohodě je možné trénink na překážkách
domluvit i v týdnu před závody. Výjimečně je v tomto týdnu cena hodinového opracování na
jízdárně s překážkami jen 250,- Kč na dvojici, včetně pomoci, výkladu a částečného tréninku
350,- Kč

Soutěže WE:
Soutěž č.1 ● OS
WE (hobby) - Není nutné být členem WEČR ● třída Z
kategorie D, J, S ● Test ovladatelnosti ● Cena 400,- Kč

Soutěž č.2 ● OS
WE (hobby) - Není nutné být členem WEČR ● třída Z
kategorie D, J, S ● Drezurní úloha Z1 – (čtena) a Test ovladatelnosti ● Cena startovného:
500 Kč.
Soutěž č.3 ● NS
WE - Pouze pro členy WEČR (jezdec i kůň). ● třída Z
kategorie D, J, S ● Drezurní test - úloha Z1 (zpaměti) ● Test ovladatelnosti
● Cena startovného: 500 Kč
Soutěž č.4 ● NS
WE - Pouze pro členy WEČR (jezdec i kůň). ● třída L
kategorie D, J, S ● Drezurní test - úloha L1 (zpaměti) ● Test ovladatelnosti
● Cena startovného: 500 Kč

Ukázky:
Ukázka s vodičem ● pro děti ● Test ovladatelnosti s vodičem
● Jezdec musí mít bezpečnostní přilbu a vestu ● Vodič musí být plnoletý ● Cena startovného:
250 Kč
Ukázka kombinované soutěže: parkur do 50 cm s překážkami WE - startovné 250,- Kč
Podle počasí je možné zařadit i terénní skoky
Ukázka kombinované soutěže: parkur do 70 cm s překážkami WE - startovné 250,- Kč
Podle počasí je možné zařadit i terénní skoky

Přihlášky zasílejte mailem nebo SMS, uveďte jméno koně a jezdce (s udáním věku) a soutěž,
opracování nebo ukázku...:
● Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto propozicích.
● Přihlášky přijímáme do uzávěrky přihlášek 21.7.2020, hudební doprovod do 23.
● Pozdější přihlášky je možné akceptovat pouze po osobní či telefonické domluvě
a startovné bude navýšeno o poplatek 100Kč.

Platby
● Platby je nutné provést dle dohody, předem na účet, případně v hotovosti před začátkem
soutěží

● V případě odhlášení ze soutěže nebo tréninku před uzávěrkou jsou platby vráceny ve výši
100% minus 20Kč, které slouží jako manipulační poplatek. Při pozdějším odhlášení se platba
nevrací.

Odměny
● Floty: pro umístěné na prvních 5ti místech v každé soutěži.
● Symbolické odměny pro všechny startující v kategorii D a J.
● Věcné odměny či slevové/dárkové poukazy pro umístěné na prvních 3 místech.

Zázemí ● Prosím pečlivě po sobě i svých koních i psech uklízejte! Psy v areálu pouze na
vodítku! Na rozdíl od jiných ideálů platí zejména pro místa na sousedních pozemcích (platí i
pro cesty, místa pro parkování přepravníků apod.).
● Parkování: Parkování v areálu je možné pouze na místech k tomu určených. Budeme
domlouvat předem.
● Ustájení: velmi omezená kapacita po předchozí dohodě. Je možné domluvit i použití
malých výběhů.
● Občerstvení: zajištěno na místě.

Veterinární předpisy ● Před vyložením koní (při prezenci) je třeba předložit platné
veterinární osvědčení nebo průkaz koně v souladu s Metodickým návodem SVS ČR, kterým
se stanovují vet. podmínky pro přemisťování zvířat.
Všeobecné údaje:
● Závod je kvalifikační na MČR 2020! ● Veterinární služba zajištěna proti úhradě. ●
Zdravotní služba zajištěna. ● Závody se řídí pravidly WEČR platnými pro rok 2020, ke
stažení na www.wecr.cz. ● Za člena WEČR se považuje řádný člen, který má pro rok 2020
zaplaceny členské příspěvky, při včasném podání přihlášky a splnění všech dalších náležitostí
se ještě můžete členem stát, více informací na www.wecr.cz ● 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 18-ti let a povinnou bezpečnostní
vestu u jezdců do 15-ti let. ● Vstup psů do areálu je povolen. Během závodů musí být psi na
vodítku! ● 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

