Working Equitation Tamare Ptice

Termín závodů:

26.6.2021

Místo:

Stáj Tamare
Ptice 259
252 18 Ptice (Středočeský kraj)

Pořadatel:

Stáj Preláta, z.s., Brixiho 31/1569, 16200 Praha 6
ředitel závodu: Mgr. Kristýna Malenínská

Funkcionáři:

rozhodčí WEČR: Mgr. Kristýna Malenínská
rozhodčí: Kateřina Santarová
sekretář: Ing. Renata Veverková
komisař: bude zvolen z komisařů WEČR
zdravotník: Bc. Klára Maternová
veterinář: MVDr. Petra Březinová

Kontakty:

info@wequitation.cz
Bára Lišková 723 186 679
Kristýna Malenínská 724 239 999

Odkazy:

aktuální informace
http://wequitation.cz/zavody/26-cervna-2021/
přihláška
https://forms.gle/TGGDkyVzf7uu3PJA7
facebook
https://www.facebook.com/events/1543178876028387/
dokumenty (pravidla atd.) ke stažení:
https://www.wecr.cz/dokumenty/

Uzávěrky:

uzávěrka přihlášek: úterý 15.6.
uzávěrka plateb: čtvrtek 17.6.
zaslání hudby do: úterý 22.6.

Upozornění
Na závodech je nutné dodržovat aktuálně platná nařízení vlády ČR (Covid) a SVS (Herpes).
Budeme informace aktualizovat dle situace na webových stránkách. Pozorně přečtěte!
http://wequitation.cz/zavody/podminky-zavodu-2021/
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Soutěže Working Equitation
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

V případě malého počtu startujících v jedné soutěži bude soutěž zrušena, přihlášený se může
přehlásit do jiné soutěže.
Všechny soutěže jsou otevřené (hobby, není nutné být členem ČBS ani WEČR) a řídí se
ČBS úpravou pravidel WEČR.
Jezdecké soutěže jsou otevřené pro typ BU (bez udidla) i BO (bez otěží) a budou vyhlášeny
společně nebo zvlášť dle počtu soutěžících.
Soutěže jsou otevřené všem kategoriím (Děti, Junioři, Senioři) a budou vyhlášeny společně
nebo zvlášť dle počtu soutěžících.
Na všechny testy se doporučuje vlastní doprovod hudby, hudbu zašlete na e-mail kontaktní
osoby ve formátu pro okamžité spuštění bez přístupu na internet (mp3) do uzávěrky v úterý
22.6.
Všichni koně na sobě musí mít identifikační číslo po celou dobu závodů.
obdélník: venkovní jízdárna (písek+geotextilie) 20x40m (začátek zevnitř obdélníku)
kolbiště: venkovní jízdárna (písek+geotextilie) 20x50m (pro soutěže ze země bude přidána
páska nad pevné hrazení)
opracoviště: hala (písek+geotextilie) 20x40m
Jezdecké soutěže bude hodnotit rozhodčí WEČR Kristýna Malenínská, od Kateřiny Santarové
dostanete neoficiální hodnocení s tipy, na čem zapracovat. Soutěže ze země bude hodnotit
Kateřina Santarová s pomocí Kristýny Malenínské.

Soutěž č.1 ČBS KZ - ze země s vedeným koněm bez jezdce
●
●
●

typ KZ (ze země), kategorie D, J, S
pouze Test ovladatelnosti
Cena startovného: 400 Kč

Soutěž č.2 ČBS otevřené Z ovladatelnost
●
●
●

typ BU (bez udidla) a BO (bez otěží), třída Z, kategorie D, J, S
pouze Test ovladatelnosti
Cena startovného: 400 Kč

Soutěž č.3 ČBS otevřené Z
●
●
●
●

typ BU (bez udidla) a BO (bez otěží), třída Z, kategorie D, J, S
Drezurní test - úloha WEČR Z0 (zpaměti)
Test ovladatelnosti
Cena startovného: 500 Kč

Soutěž č.4 ČBS otevřené L
●
●
●
●

typ BU (bez udidla) a BO (bez otěží), třída L, kategorie D, J, S
Drezurní test - úloha WEČR L1 (zpaměti)
Test ovladatelnosti
Cena startovného: 600 Kč
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Soutěž č.5 ČBS otevřené S
●
●
●
●
●

typ BU (bez udidla) a BO (bez otěží), třída S, kategorie D, J, S
Drezurní test - úloha WEČR S1 (zpaměti)
Test ovladatelnosti
Test rychlosti
Cena startovného: 700 Kč

Ukázka mladý worker
●
●
●
●

otevřená ukázka pro děti do 12 let - Není nutné být členem ČBS ani WEČR.
třída V, kategorie V
Test ovladatelnosti
Cena startovného: 200 Kč

Ukázka volnost - ze země s koněm ve volnosti bez jezdce
●
●
●
●
●

otevřená ukázka
kategorie D, J, S
pouze Test ovladatelnosti
Cena startovného: 500 Kč
dle ČBS úpravy pravidel WEČR pro typ KZ s následujícími doplňujícími pravidly
○ kůň absolvuje test bez výstroje na jeho hlavě/krku, vodič sundá ohlávku po vstupu do
kolbiště před pozdravem a nandá ji po pozdravu
○ základní chod třídy: kůň ideálně předvede klus mezi všemi překážkami (za krok se
sníží hodnocení)
○ za střídání pracovní ruky v rámci jednoho testu je 5 tr. bodů (pracovní ruka je
označení pro ruku, která manipuluje s džbánkem/kelímkem/provazem u
branky/garrochou, zvonečkem)
○ dvojice musí opustit kolbiště nejpozději do 10 minut od vstupu do kolbiště (pokud do
10 minut nestihne projet cílem, je dvojice vyloučena)
○ velmi dobře provedené vyslání může být hodnoceno lépe než stejně dobré překonání
s koněm (platí pro osmičku, můstek, skok, slalom, podklad)
○ hodnotí se linie, kterou projde kůň, vodič může jít (zvlášť u vyslání) i mimo překážku,
pouze u branky a býka musí skrz překážku projít celá dvojice
○ průjezd nepřekonanou překážkou nevylučuje
○ neposlušnost delší 20s nevede k vyloučení
○ specifické úpravy pro překonání překážek budou uvedeny v plánku
○ při překonávání překážek i mezi nimi se hodnotí plynulost a preciznost předvedení,
souhra vodiče s koněm, důvěra, klid, pozornost a jistota koně a jeho ochota
spolupracovat, uvolněnost, ohýbání koně do linie a jasnost pomůcek vodiče.
○ pozice vodiče vůči koni není striktně určena a lze ji v průběhu testu libovolně měnit
při zachování plynulosti (bez zastavování tam, kde nepatří). Důležité je, aby byl kůň
pozorností u vodiče.
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Přihlášky
●
●
●

●
●
●

Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto propozicích.
Jako závaznou přihlášku vyplňte prosím formulář za každou soutěžní dvojici na tomto odkazu:
https://forms.gle/TGGDkyVzf7uu3PJA7
S případnými dotazy můžete kontaktovat
○ info@wequitation.cz
○ Báru Liškovou 723 186 679
○ Kristýnu Malenínskou 724 239 999.
Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity soutěží nebo do uzávěrky přihlášek v úterý 15.6.
Po uzávěrce lze přihlášky akceptovat pouze po osobní či telefonické domluvě a startovné
bude navýšeno o poplatek 100 Kč.
S přihláškami neváhejte, s větším počtem soutěží je kapacita každé velmi omezena!
Přihlášky budeme potvrzovat hromadně, nelekejte se, pokud od nás nebudete mít reakci
hned, musíme vše stíhat s normální prací a osobním životem :-).

Platby
●
●
●
●

Po přijetí přihlášky vám zašleme platební údaje. Platby je nutné provést předem na účet.
Uzávěrka plateb je ve čtvrtek 17.6.
V případě odhlášení ze soutěže před uzávěrkou plateb jsou platby vráceny ve výši 100%.
V případě odhlášení ze soutěže do úterý 22.6. je vráceno 50% startovného. Při pozdějším
odhlášení se platba nevrací.

Odměny
●
●
●
●

Floty pro umístěné na prvních 5ti místech v každé soutěži.
Symbolické floty pro všechny startující v kategorii Děti a Junioři.
Věcné odměny či slevové/dárkové poukazy pro umístěné na prvních 3 místech v každé
soutěži.
Floty a symbolické odměny či slevové/dárkové poukazy pro všechny startující v ukázce
mladý worker.

Zázemí
●
●
●
●
●

Prosím pečlivě po sobě i svých koních uklízejte! Nejen na jezdeckých placech, ale všude!
(Platí i pro cesty, místa pro parkování přepravníků apod.).
Parkování: Parkování v areálu je možné pouze na místech k tomu určených.
Ubytování: Není k dispozici.
Ustájení: Není k dispozici.
Občerstvení: Vzhledem k situaci není k dispozici.
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Prezence a veterinární přejímka
●
●

●

Prezence a veterinární přejímka probíhá vždy nejpozději hodinu před zahájením prvního testu
dané soutěže.
Před vyložením koní (při prezenci) je třeba předložit platné veterinární osvědčení nebo
průkaz koně v souladu s Metodickým návodem KVS ČR, kterým se stanovují vet. podmínky
pro přemisťování a svod zvířat.
Tato opatření se týkají všech koní účastnících se závodů, tedy i koní ustájených v areálu či v
okolí.

Všeobecné údaje
●
●
●
●
●
●
●

●

Veterinární služba zajištěna proti úhradě.
Zdravotní služba zajištěna.
Závody a soutěže WEČR se řídí aktuálně platnými pravidly WEČR, ke stažení:
https://is.wecr.cz/documents/388423/fad17c4b-5dfd-4f17-b366-36941ddac040
ČBS soutěže se řídí ČBS pravidly pro WE (úprava pravidel WEČR), ke stažení:
https://is.wecr.cz/documents/388423/195f140e-2920-4de2-bf33-9208472baab0
Pořadatel vyžaduje korektní jezdecký úbor dle pravidel ČBS-WEČR s důrazem na
bezpečnostní prvky.
Vstup psů do areálu je zakázán!
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů
a jejich poškození. Všichni majitelé koní a soutěžící jsou osobně odpovědní za škody
způsobené jim, zaměstnancům areálu, funkcionářům, divákům a koním, proto doporučujeme
zřízení pojištění plně pokrývajícího účast v závodě. Věci nenechávejte bez dozoru a dobře je
zabezpečte proti krádeži.
Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout na jiný termín.
Dále si pořadatel vyhrazuje právo na změnu programu na základě aktuální situace.
Těšíme se, brzy na viděnou
Bára a Týna
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