ZÁVODY WORKING EQUITATION

Chov koní Tasov 2. ročník
19.8.2018
___________________________________________________________________________
1. Základní údaje
1.1. Pořadatel : Chov koní Tasov z.s., IČ: 27025152, Líčkov 111, 438 01 Liběšice
č.ú. 224351627/0300
1.2. Termín : trénink sobota 18.8.2018
závody neděle 19.8.2018
1.3. Místo konání: Chov koní Tasov, Líčkov 111, 438 01 Liběšice – Líčkov,
okres Louny, Ústecký kraj
souřadnice 50.2709742N, 13.5975172E
1.4. Kolbiště: otevřené, písčité 60 x 40 m
1.5. Opracoviště: otevřené, travnaté min. 60 x 40 m
1.6. Funkcionáři závodů :
ředitel – Fousková Petra
sekretář – Kindl Ladislav
hlavní rozhodčí – Bílková Jana
rozhodčí – Pavlina Folkman
komisař pro opracoviště – Michal Šinták
2. Technické údaje
2.1. Předpisy: Platná pravidla CSWE pro rok 2018
2.2. Soutěže:
Soutěž č.1 Open competition „Z“
Pouze Test ovladatelnosti - Z - pro kategorie D,J,S, soutěž pro členy i nečleny
CSWE.
Rozhodování 1 rozhodčí.
Soutěž č.2 National Competition „Základní třída - Z“ kvalifikace na MČR
Drezurní test – drezurní úloha WE-Z2-DE (čtená)
Test ovladatelnosti - Z
Soutěž pro kategorie D,J,S. Jezdec i kůň musí být členy CSWE.
Rozhodování 1 rozhodčí.
Každý startující si zajistí vlastního čtenáře.
Soutěž č.3 National Competition „Střední třída - S“ kvalifikace na MČR
Drezurní test – drezurní úloha WE-S1-AT (zpaměti)
Test ovladatelnosti – S
Test rychlosti - S
Pro dvojici, která nestartovala v soutěži č.1. a 2. Soutěž pro kategorie D,J,S.
Jezdec i kůň musí být členy CSWE.

Rozhodování 1 rozhodčí.
- Minimální počet startujících v soutěži 3 soutěžící.
- Úlohy ke stažení na www.cswe.cz - pravidla CSWE.
- Možné použité překážky při zkoušce ovladatelnosti v pravidlech CSWE.
3. Všeobecné údaje
3.1. Přihlášky : https://goo.gl/forms/Vi6pdRifwNtCupid2
Dotazy na tel.: 737 211 878, stanislava.kindlova@seznam.cz
Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami závodu popsaných v těchto propozicích.
Po přijetí přihlášky obdržíte údaje k platbě startovného na účet pořadatele. Přihláška
je úplná až po připsání platby na účet pořadatele.
3.2. Uzávěrka přihlášek : 9.8.2018
Uzávěrka plateb startovného do 13.8.2018.
Zaslání hudby do 13.8.2018. email: stanislava.kindlova@seznam.cz
3.3. Startovné :
soutěž č.1. 300,- Kč za soutěž/kůň/osoba
soutěž č.2. 500,- Kč za soutěž/kůň/osoba
soutěž č.3. 650,- Kč za soutěž/kůň/osoba
3.4. Prezentace : 19.8. 7.00 – 10.00 hod ( možno na tel. 737 211 878 )
Kancelář vedle pískového kolbiště
3.5. Odkaz na aktuální informace:
FB událost: https://www.facebook.com/events/170717780452417/
3.6. Časový program: bude upřesněn dle počtu přihlášených.
Sobota 18.8.
– tréninky od 13.00 – rozpis lekcí dle přihlášek.
Možnost lekce drezurní nebo ovladatelnost na překážkách. ( rozhodčí CSWE S.Kindlová, L.Kindl, P.Folkman)
Cena pro jednotlivce: 400,- za lekci / 50 minut. Úhrada na místě v hotovosti.
Opracování na překážkách ovladatelnosti bez trenéra za dozoru komisaře pro
opracoviště nebo rozhodčího, který dohlídne na dodržování pravidel, ve vymezeném
čase.
Cena pro jednotlivce 150,- / 40 minut ( max. 5 koní najednou ) Úhrada na místě
v hotovosti.
Pro pohyb v prostorách nedělního závodu platí pravidla CSWE, zejména ustanovení
o jezdeckém oblečení a jízdárenské zásady.
Neděle 19.8.
- 8.00 hod – drezurní test soutěží č. 2,3
- následně – soutěž č. 1
- následně – vyhlášení výsledků soutěže č. 1, dekorování
- následně – test ovladatelnosti soutěž č. 2
- následně – vyhlášení výsledků soutěže č. 2, dekorování
- následně – test ovladatelnosti a test rychlosti soutěž č. 3
- následně – vyhlášení výsledků soutěže č. 3, dekorování

3.7. Ustájení: omezený počet boxů, cena za box 400,-Kč/den v ceně je zahrnutá
podestýlka (piliny) a seno, padok 250,-Kč/den. Platba za ustájení na místě hotově.
3.8. Ubytování: pořadatel nezajišťuje
3.9. Stravování: v místě – stánek s občerstvením
3.10. Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci.
3.11. Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy účastníků, koní a
diváků.
4. Veterinární předpisy
4.1. Před vyložením koní je třeba předložit platné veterinární osvědčení nebo průkaz
koně v souladu s Metodickým návodem SVS ČR, kterým se stanoví vet. podmínky
pro přemisťování zvířat.
4.2. Přejímka koní: nekoná se
5. Poskytované služby
5.1. Zdravotnická služba: zajištěna
5.2. Veterinární služba: MVDr. B.Synková, zajištěna proti úhradě
5.2. Podkovářská služba: zajištěna proti úhradě ( případně na telefonu )
6. Ceny
soutěž č. 1
floty 1-5 místo, věcné ceny pro 1-3 místo
soutěž č. 2,3
floty 1-5 místo, věcné ceny pro 1-3 místo
7. Ostatní
7.1. Každý kůň musí být označen startovním číslem.
7.2. Pořadatel vyžaduje u startujících korektní jezdecký úbor, účastníci do 18-ti let
nutná jezdecká přilba s tříbodovým uchycením a jezdci do 15- ti bezpečnostní vesta
kdykoliv sedí jezdec na koni.
7.3. Volné pobíhání psů je zakázáno.
7.4. Storno poplatky: storno startu do 13.8. vrací se 100% provedené platby na
žádost přihlášeného. Storno startu do 17.8. vrací se 50% provedené platby na žádost
přihlášeného. Při pozdějším stornu startu se platba nevrací.
7.5. Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci ( počasí, malý počet účastníků
apod.) závody zrušit nebo přesunout na jiný termín. Pravidla CSWE 2.9.d).
7.6. Při včasném podání přihlášky a splnění podmínek pro přijetí se ještě
můžete členem CSWE stát, více informací na www.cswe.cz/clenstvi/ .
8. Kontaktní osoba
8.1. Stanislava Kindlová tel.: 737 211 878
Zpracovala: Stanislava Kindlová

dne 26.6.2018

