Závody Working Equitation otevřené pro zahraniční jezdce
5.-7. července 2019, Královice, Česká republika

POŘÁDÁ

Závody Working Equitation
otevřené i pro zahraniční jezdce
5.-7. července 2019
Jezdecké centrum Královice u Slaného
Česká republika
Kontakty: Barbora Linhartová tel: +420 606 888 812
Tereza Slabá tel: +420 734 264 424
e-mail: cso@wecr.cz
http://cso.wecr.cz/
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Závody Working Equitation otevřené pro zahraniční jezdce
5.-7. července 2019, Královice, Česká republika

1. Obecné
1.1.

1.2.
1.3.

Místo konání: Jezdecké centrum Královický dvůr (Jezdecké centrum
Královice), Královice 91, 274 01, Slaný
http://kralovickydvur.cz/
GPS: 50.2622606N, 14.0584136E
Pořadatel: Working Equitation Česká republika, z.s.
Datum závodů: 5.-7. července 2019

2. Pravidla závodu:
Třídy řídící se národními pravidly WEČR:
(http://www.wecr.cz/dokumenty/)
● V – děti s vodičem
● Z – základní třída (v klusu), děti, junioři, senioři
● L – lehká třída (změna cvalu přes krok nebo klus), děti, junioři, senioři
● S – střední třída (změna cvalu - jednoduchá změna cvalu), děti, junioři,
senioři
● P – pokročilá třída (změna cvalu – letmé přeskoky), senioři

Mezinárodní pravidla WAWE:
● soutěž č.9 - Junioři mezinárodní třída
● soutěž č.10 - M – Master Class

Vypsané soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

třída V - děti s vodičem
třída Z - děti a junioři (do 21 let)
- drezurní test Z1(CZ 2019)
třída Z - senioři
- drezurní test Z1(CZ 2019)
- drezurní test L2 (DE-WA2)
třída L - děti a junioři (do 21 let)
třída L - senioři
- drezurní test L2 (DE-WA2)
třída S - děti a junioři (do 21 let)
- drezurní test S3 (AT-KL)
třída S - senioři
- drezurní test S3 (AT-KL)
třída P - senioři
- drezurní test P1 (CZ 2019)
Juniors WAWE (do 18 let)
- drezurní test WAWE Juniors
(Dressage Trial for Junior Riders)
10. Masters WAWE
- drezurní test WAWE Masters
(International Working Equitation Dressage Test)
11. třída Z – otevřená soutěž (není nutné být členem WEČR); děti, junioři
senioři. Pouze test ovladatelnosti.
2

Závody Working Equitation otevřené pro zahraniční jezdce
5.-7. července 2019, Královice, Česká republika

Drezurní úlohy ke stažení zde: (odkaz na http://cso.wecr.cz/)
Soutěž je platná, pokud nastoupí alespoň tři (3) soutěžní dvojice, každá do
alespoň jednoho testu soutěže.

Hudební doprovod: zašlete svůj hudební doprovod v MP3 formátu na
mail: music.cso@wecr.cz, nejzazší termín je 19.6.2019

Startovné: soutěž č.1 - V třída: - 250 Kč /10 €
soutěž č.2 - Z třída - děti a junioři - 550 Kč / 22 €
soutěž č.3 - Z třída - senioři - 600 Kč / 25 €
soutěž č.4 - L třída - děti a junioři 600 Kč / 25 €
soutěž č.5 - L třída - senioři 800 Kč / 30 €
soutěž č.6 - S třída - děti a junioři 950 Kč / 40 €
soutěž č.7 - S třída - senioři 1 100 Kč / 45 €
soutěž č.8 - P třída - senioři 1 600 Kč / 65 €
soutěž č.9 - International Juniors - junioři 1 600 Kč /65 €
soutěž č.10 - M - Masters - senioři 2 100 Kč / 85 €
soutěž č.11 – Z třída – otevřená soutěž - 400 Kč

3. PŘIHLÁŠKY: Uzávěrka 09. června 2019
http://bit.ly/2LtCGMh

Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto
propozicích.

4. Dekorování
Závěrečný ceremoniál dekorování pro soutěže č. 6-10 se bude konat v neděli,
všichni jezdci na koni s asistentem. Dekorování pro ostatní soutěže se bude
konat vždy v poslední soutěžní den dané soutěže.
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5. Časový plán:
Čtvrtek
8:00 – 17:00: příjezd koní pro soutěže č. 8-10. Prezentace pro ostatní
soutěže proběhne vždy první soutěžní den dané soutěže. Není nutné, aby byl
kůň v areálu ustájen po celou dobu závodů!
18:00 VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA pro všechny koně soutěže č.8 (třída P),
č.9 (Juniors WAWE) a č.10 (Masters) v abecedním pořadí
19:00 losování startovního pořadí pro všechny soutěže - drezura
19:30 „Uvítací večeře“

Pátek
8:00 – Drezurní testy
20:00 – Večeře

Sobota
8:00 – Testy ovladatelnosti
19:30 – Večeře

Neděle
8:00 – Rychlostní testy + Třída dětí s vodiči
30 min po skončení poslední soutěže - Dekorování

Během celých závodů musí být dodržovány bezpečnostní zásady dle
pravidel Working Equitation Česká republika.

6. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:

Šárka Kopecká

Rozhodčí:

Sandra Migl (AUT)
Mario Canas Pimentel (PT)
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Barbora Svobodová (CZE)
Eva Žaludková (CZE)
Břetislav Růžička (CZE)
Babeta Melčová (CZE)
Sekretář:

bude zvolen z funkcionářů závodu

Komisař:

bude zvolen z funkcionářů závodu

Zdravotnická služba: bude doplněno
Veterinární služba: MVDr. Hana Bartúnková (CZE)
Koordinátoři:

Barbora Linhartová
Tereza Slabá
Michal Vaněk
Marie Růžičková
Klára Maternová
a členové WEČR

7. Technické parametry:
o Závodní kolbiště:
▪ Drezurní test: 20 x 40m - venkovní, bílý písek + geotextilie
▪ Test ovladatelnosti: 70 x 60m - venkovní bílý písek + geotextilie
▪ Test rychlosti: 70 x 60m - venkovní, bílý písek + geotextilie
o Opracoviště: 25 x 60m - hala, bílý písek + geotextilie

Možnost ubytování v areálu:
Hotel: http://kralovickydvur.cz/2/ubytovani/332-cenik#clanek
Rezervace : ubytovani@kralovickydvur.cz; +420 730 588 587
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8. Koně/boxy/ustájení/elektrické přípojky :
Box/den: 500 Kč/den – cca 20 €/den
Boxy budou první den nastlány slámou. Poté bude další sláma a seno
k dispozici ve stáji (zahrnuto v ceně ustájení). Je vybírána vratná záloha 100
Kč/box, která bude vrácena po kontrole kompletního vyčištění boxů.
Majitel/jezdec si místování a krmení svého koně zajišťuje sám.
Parkoviště pro kamiony a přívěsy bude k dispozici v blízkosti stájí.
Elektrická přípojka 200 Kč/den v omezeném množství, nutno uvést do přihlášky.

Termín pro platbu za ustájení a startovní poplatek:
14. června 2019 na následující účet (jako variabilní symbol uveďte číslo,
které vám zašleme spolu s potvrzením přihlášky):
Working Equitation Česká republika
účet: Fio Banka a.s. 2001454046/2010
IBAN: CZ3820100000002001454046
BIC: FIOBCZPPXXX
V případě odhlášení ze soutěže před uzávěrkou plateb (14.6.2019) jsou platby
vráceny ve výši 100% minus manipulační poplatek 20 Kč. V případě odhlášení
ze soutěže do pátku 28.6.2019 do 18:00 je vráceno 50%. Při pozdějším
odhlášení se platba nevrací.

9. 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. Tato opatření se
týkají všech koní účastnících se závodů, tedy i koní ustájených v areálu či v
okolí.
Všichni koně musí mít identifikační dokumenty vystavené jejich zemí původu.
Prosím informujte se o pravidlech, jaká vyžaduje vaše země ohledně exportních
zákonů a cestovních dokumentů! Všichni zúčastnění koně musí být očkováni
podle českých veterinárních pravidel.
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10. Odpovědnost pořadatele
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.

11. Ostatní informace
1.
2.

3.
4.
5.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu v důsledku
nepředvídatelných okolností.
Pohyb koní mezi boxy, opracovištěm a soutěžními kolbišti je povolen
pouze na uzdečce, všichni koně musí mít na uzdečce připevněno
identifikační číslo.
Vstup psů do areálu je povolen pouze na vodítku. Volným pobíháním psů
ohrožujete zdraví a život jezdců na kolbištích i opracovišti!
Vstup pro návštěvníky volný.
Občerstvení v areálu zajištěno - restaurace, bufet.

PRO WELFARE KONÍ
Vzhledem k tomu, že spolek Working equitation Česká republika se aspekty své
činnosti snaží co nejvíce přiblížit principům a cílům uznávaných v mezinárodním
prostředí dle WAWE, je i pro WEČR velmi důležité dodržování principu welfare
koní.
Mezinárodní asociace WAWE má za cíl dosažení nejvyšších standardů
jezdeckých soutěží, a proto prosazuje neustálé dodržování podmínek pro
welfare koní. Důrazně proto doporučujeme, aby za všech okolností byly
dodrženy následující principy:
● Během všech částí závodů (tedy i během přípravy a opracování koní)
musí být na prvním místě welfare koní.
● Majitelé, trenéři a rozhodčí si musí být jisti, že koně i soutěžící jsou v
dobrém zdravotním stavu a způsobilí závodit.
● Funkcionáři závodů musí věnovat zvýšenou pozornost prostorám
závodů (což zahrnuje kolbiště, povrchy i stáje), povětrnostním
podmínkám, bezpečnosti areálu a fyzické kondici koní.

Přejeme všem jezdcům a koním bezpečnou cestu, skvělé
závody a těšíme se, že vás budeme moci brzy přivítat!!!
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