Jihočeské závody Working Equitation
- závody Working Equitation – drezurní test, test ovladatelnosti, test rychlosti, test
s dobytkem

MK ranč Čertyně 27.-28.duben 2019
___________________________________________________________________________
1. Základní údaje
1.1. Pořadatel : Šárka Márová, Na třešňovce 526/10, 37371 Rudolfov
1.2. Termín : 27.-28.4.2019
1.3. Místo konání : MK ranč Čertyně (Dolní Třebonín, Čertyně 31; 382 32, Jihočeský kraj)
1.4. Kolbiště : drezurní test – venkovní jízdárna písek 20x50 m
Test ovladatelnosti a rychlosti – venkovní jízdárna písek 20x50 m
1.5. Opracoviště : hala, písková 20x40 m
1.6. Funkcionáři závodů :
ředitel – Šárka Márová
sekretář – Olga Broncová
rozhodčí –Veronika Srbová CZ (hl. rozhodčí)
zapisovatel – Iva Štefková
komisař pro opracoviště – Martin Švejda
odpovědná osoba za dobytek – Marina Kolářová
2. Technické údaje
2.1. Předpisy: Platná pravidla CSWE pro rok 2019
- drezúrní úlohy ke stažení na www.cswe.cz - pravidla CSWE
- možné použité překážky při testu ovladatelnosti a rychlosti - pravidla CSWE
3. Všeobecné údaje
3.1. Přihlášky : Pouze elektronicky!viz https://forms.gle/qzPJi5hQd9MvLps27
Při potížích se obraťte na tel nebo email níže:
tel.: 739 528 357 e-mail: entryformwe@gmail.com
Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami závodu popsaných v těchto
propozicích a se zveřejněním výsledků se svým příjmením, jménem a
fotodokumentací ze závodů.
3.2. Uzávěrka přihlášek : 19.4.2019
3.3. Startovné : soutěž č.1. 500,- Kč za soutěž/kůň/osoba (250,-/start)
soutěž č.2. 400,- Kč za soutěž/kůň/osoba (200,-/ start)
soutěž č.3. 900,- Kč za soutěž/kůň/osoba (300,-/start)
soutěž č.4. 250,- Kč za soutěž/kůň/osoba (250,-/start)
soutěž č.5. 300,- Kč za soutěž/kůň/osoba (300,-/start)
ke startovnému v testu s dobytkem se připočítává cattle fee* 700,-/ dvojice
jezdec a kůň

*cattle fee = je obdoba kancelářského poplatku, platí se jednorázově za jednu dvojici, je to
zpoplatnění nájemného za dobytek a obsluhy k němu. V češtině pro to nemáme krátké označení,
v zahraničí se s tímto popisem setkáte velmi často

2.2. Soutěže:
1. „Open competition“ Budweis Open otevřená soutěž pro všechny bez rozdílu
úrovně zkušeností nebo omezení kvůli předešlým dosaženým výsledkům. Není nutná
registrace u CSWE.
Drezurní test – drezurní úloha WE-Z3 rok 2019 (čtená)
Zkouška ovladatelnosti
Rozhodování 1 rozhodčí
2. National Competition „Základní třída - Z“ kvalifikační na MČR
pro jezdce nebo koně startující v disciplíně Working Equitation prvním rokem, pro
kategorie jezdců D,J,S
Drezurní test – drezurní úloha WE-Z3 rok 2019 (čtená)
Test ovladatelnosti - Z
Rozhodování 1 rozhodčí
3. National Competition „Střední třída - S“ kvalifikační na MČR
pro středně pokročilé dvojice jezdce a koně, pro kategorie jezdců D,J,S
Drezurní test – drezurní úloha WE-S2 2019 (zpaměti)
Test ovladatelnosti – S
Test Rychlosti – S
Rozhodování 1 rozhodčí
4. National Competition „více tříd –pro kategorie jezdců J, S,
start v soutěži č.4 je podmíněn startem v některé ze soutěží 2,3. Nelze se zúčastnit pouze
samostatně.
Test s dobytkem –Z,S,P
Rozhodování 1 rozhodčí
2.3. :Neoficiální doprovodný program:
5. MK ranč hobby
otevřená soutěž pro všechny bez rozdílu úrovně zkušeností nebo omezení kvůli
předešlým dosaženým výsledkům. Není nutná registrace u CSWE. Lze se zúčastnit
samostatně, bez nutnosti startovat v jiné soutěži.
Test s dobytkem
Rozhodování 1 rozhodčí

-

Minimální počet startujících v soutěži 3 soutěžící.

3.4. Prezentace : 26.4.2019 do 20:00 hod Kancelář ve společenské místnosti u jízdárny
3.5. Technická porada : nekoná se
3.6. Časový program viz následující stránka
3.7. Ustájení : 1815Kč (pá až ne vč. DPH) v areálu kontakt MK ranč 774 414 786
box je možno po dohodě koupit i na jednotlivé dni.
žádní koně nesmějí být během závodů uvázáni u přepravníku nebo v něm stát, musí mít možnost
odpočinku v boxe, viz Pravidla CSWE a wellfare zvířat.

3.8. Ubytování : pořadatel nezajišťuje možno v pension u Badyho rezervace 607 670 012
3.9. Stravování : v místě – stánek s občerstvením,
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, za
zcizení nebo poškození osobních věcí a majetku.
4. Veterinární předpisy
4.1. Před vyložením koní předloží vedoucí ekip 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 : 26.4.2019 od 18:00 do 20:00 hod - 27.4.2019 do 8:00-9:00
5. Poskytované služby
5.1. Zdravotnická služba : na místě školený zdravotník Nikola Márová, a IZS Č.Budějovice
5.2. Veterinární služba : zajištěna MVDr Radek Maryška
5.2. Podkovářská služba : zajištěna Jiří Kolář mobilní kovářská pohotovost

6. Ceny
6.1. soutěž č. 1, 4,5 floty 1. – 10.místo
soutěž č. 2,3, floty 1. – 10.místo, 1.-3. místo peněžní odměny
7. Ostatní
7.1. Sadu identifikačních čísel není nutno mít s sebou.
7.2. Pořadatel vyžaduje u VŠECH osob pohybujících se na opracovišti nebo v
soutěžním prostoru oděv odpovídající významu události, tj. elegantní a seriózní
bez krátkých rukávů nebo nohavic v uzavřené obuvi, účastníci do 18-ti let nutná
jezdecká přilba s tříbodovým uchycením a jezdci do 15- ti bezpečnostní vesta.
Výjimku tvoří technická četa a osoby obsluhující techniku na úpravu kolbiště, je
povoleno mít oděv v barvách nebo s logem sponzorů.
7.3. Prosíme nechte pejsky doma, tato akce je pořádána pro koně
Volné pobíhání psů je přísně zakázáno. Psi nesmějí být ponecháni nikde přivázáni a
bez dozoru! V případě zjištění nedodržení těchto podmínek může být osoba se
psem vykázána z areálu. Stejné pravidlo bude použito u soutěžících. Volně
pobíhající psi budou odchyceni Odchytovou službou a odvezeni z areálu do
sběrného střediska k tomu určeného.
7.2. Pořadatel vyžaduje u VŠECH osob startujících v soutěži č.4 Test s dobytkem, aby
při presentaci v kanceláři závodů předložili čestné prohlášení o způsobilosti
startovat, viz Pravidla CSWE.
Zároveň jezdec přijímá odpovědnost za zdravotní újmu telat,pokud svou hrubou
jízdou přímo zaviní zranění telat, je povinen tuto škodu(tzn. cenu telete) MK

ranči uhradit. Jedná se zejména o přejetí telete koněm, kopání do telat koněm,
kousání, splašení telat tak, že skákají do hrazení, uhnání telete do stavu, kdy už
nemůže vstát apod.
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).
8. Kontaktní osoba
8.1. Šárka Márová tel.: 739 528 357

Předběžný časový harmonogram jihočeské CSWE závody Working Equitation
Začátek akce: 27.4.2019

10:00 Slavnostní nástup soutěžících jezdců Working Equitation
10:10 drezůrní test Working Equitation
– soutěž č.1 Budweis Open
- soutěž č.2 třída Z
- soutěž č.3 třída S
15:00 soutěž č.4 Test s dobytkem
16:00 soutěž č.5 Test s dobytkem
28.4.2019
10:00 test ovladatelnosti Working Equitation

– soutěž č.1 Budweis Open
- soutěž č.2 třída Z
- soutěž č.3 třída S
-

14:00 test rychlosti Working Equitation
- soutěž č.3 třída S
15:00 vyhlášení vítězů, ceremoniál předávání cen, poděkování

Zpracoval: Márová Šárka dne 11.4.2019

