2.NÁRODNÍ JIHOČESKÉ KVALIFIKAČNÍ ZÁVODY
WORKING EQUITATION
26.8.2018
Borová u Chvalšin

1. Základní údaje
1.1. Pořadatel : JK Pet Horses
1.2. Termín : 26.8.2018
1.3. Místo konání : farma Borová u Chvalšin , Jihočeský kraj
( http://www.farmaborova.cz/ )
1.4. Kolbiště : drezurní test - hala, písek 20x40 m
test ovladatelnosti - pískové kolbiště 30x70m
1.5. Opracoviště: otevřené, pískové 20x40 a travnaté 20x60m
1.6. Funkcionáři závodů : ředitel : Lenka Pravdová
sekretář : Linda Benediktová
rozhodčí : Pavlína Kristová
komisař pro opracoviště : Richard Bogusch
2. Technické údaje
2.1. Předpisy: Platná pravidla CSWE pro rok 2018
2.2. Soutěže:
1. Open Competition - Test ovladatelnosti Z
otevřená pro všechny zájemce, i nečleny CSWE
Minimální počet statujících 3.
2. National Competition - „Základní třída – Z“
Kvalifikační soutěž na MČR CSWE 2018
- Drezurní test – drezurní úloha WE-Z2-DE zpaměti
- Test ovladatelnosti Z
Minimální počet statujících 3.
3. National Competition „Střední třída – S“
Kvalifikační soutěž na MČR CSWE 2018
- Drezurní test – drezurní úloha WE-S1-AT zpaměti
- Test ovladatelnosti S
- Rychlostní test - S
Minimální počet statujících 3.

Všechny soutěže - rozhodování 1 rozhodčí.
Drezurní úlohy a přehled možných překážek lze najít na internetu :
https://www.cswe.cz/pravidla-cswe/.
2.3. Hudba: na soutěže č.2 a č.3 se doporučuje vlastní doprovodná hudby
předaná při prezentaci na nosiči použitelném pro pc.
3. Všeobecné údaje
3.1. Přihlášky : e-mail: artepz5@seznam.cz
3.2. Uzávěrka přihlášek : 21.8.2018 Přihlášky pouze na e-mail
3.3. Startovné : soutěž č.1. 300 ,- Kč za soutěž/kůň/osoba
soutěž č.2. 500,- Kč za soutěž/kůň/osoba
soutěž č.3. 800,- Kč za soutěž/kůň/osoba
3.4. Prezentace : 26.8.2018 do 8:00hod na věži rozhodčích u pískového kolbiště
3.5. Technická porada : nekoná se
3.6. Časový program : 8:30 hod – soutěž č. 1, následně vyhlášení výsledků
soutěže č. 1, dekorování a následně soutěže č. 2,3
3.7. Ustájení : možné v areálu v ceně: 500 Kč/den – je třeba uvést v přihlášce
na které dny, příjezd možný již v sobotu ráno
3.8. Ubytování : pořadatel nezajišťuje, ale je možné stanování v areálu na
určeném místě, k dispozici sprcha i WC
3.9. Stravování : vlastní, dle možností pořadatele malé občerstvení
3.10. Úhrady : veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající
složka
3.11. Odpovědnost : pořadatel nenese odpovědnost za úrazy účastníků, koní a
diváků ani za případné ztráty či poškození
.
4. Veterinární předpisy
4.1. Před vyložením koní předloží vedoucí ekip platné veterinární
osvědčení ne starší než 3 dnů o beznákazové situaci ve stáji na Hříběcí
(strangles) a platný 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 v areálu
5.2. Veterinární služba : zajištěna na telefonu
5.3. Podkovářská služba : nezajištěna

6. Ceny
6.1.

soutěž č. 1 - floty 1-5 místo, věcné ceny dle štědrosti sponzorů
soutěž č. 2,3 - floty 1-5 místo, peněžité ceny pro 1-3 místo

7. Ostatní
7.1. Sadu identifikačních čísel není nutno mít s sebou.
7.2. Pořadatel vyžaduje u startujících korektní jezdecký úbor, účastníci
do 18 let nutná jezdecká přilba s tříbodovým uchycením a jezdci do 15 let
včetně - bezpečnostní vesta.
7.3. Volné pobíhání psů je v celém areálu zakázáno !
8. Kontaktní osoba
8.1.

Petra Čejková tel: 606044677

Zpracoval:

Petra Čejková

dne: 14.8.2018

