ZÁVODY WORKING EQUITATION
JS Rtyně - Rtyně nad Bílinou
1. Základní údaje
1.1
1.2
1.3
1.4

Místo konání: JS Rtyně, Rtyně nad Bílinou 141, 417 62, Rtyně nad Bílinou
Termín konání: 1. 8. 2015 (sobota)
Pořadatel: Jezdecký spolek Rtyně - Břetislav Růžička, člen CSWE
Kolbiště:
- drezurní test: 20x40 m/venkovní písková jízdárna
- ovladatelnostní a rychlostní test: 30x60 m/venkovní travnatá jízdárna
1.5
Opracoviště: 30x50 m/venkovní travnatá jízdárna
1.6
Funkcionáři závodů:
ředitel – Břetislav Růžička
sekretář – Marie Růžičková
hlavní rozhodčí – Iveta Beránková
komisař na pracovišti – Martina Mudrová
2. Technické údaje
2.1 Předpisy:
Platná pravidla CSWE pro rok 2015, účastníci soutěže National Competition (dále jen NC) musí být členy
CSWE. V národních soutěžích NC, musí být registrováni také koně! Účastníci Open Competition (dále OC)
nemusí být členi CSWE. Podmínkou startu dané soutěže je minimální účast 3. závodních dvojic!
2.2 Soutěže:
Soutěž č. 1: OC - Základní třída – Z "CENA Dubský perník"
Pro neregistrované CSWE
Otevřená pro kategorie:
1a/ V ( s vodičem) – pouze test ovladatelnosti (trail) – Z (prohlídka překážek bez koní.)
- tato kategorie je bez omezení věku je určena dětem od dvou let, začátečníkům všech věkových
kategorií a handicapovaným jezdcům. Vodičem musí být osoba starší 18 let.
Startovné: 150,- Kč
Floty pro všechny soutěžící, věcné ceny pro 1.-3. místo.
1b/ D, J - bez vodiče (děti, junioři)
- Test ovladatelnosti – Z (prohlídka překážek bez koní.)
Startovné: 200,- Kč
Floty pro 1.-5. místo, věcné ceny pro 1.-3. místo.
1c/ D, J, S - (děti, junioři, senioři)
Startovné: 300,- Kč

- Drezurní test – drezurní úloha WE-Z1 (pro rok 2015)
- Test ovladatelnosti – Z (prohlídka překážek bez koní.)
Floty pro 1.-5. místo, věcné ceny pro 1.-3. místo.

Soutěž č. 2: NC - Základní třída – Z "CENA Horsemanshop"
Pro platné členy CSWE
Otevřená pro kategorie: S (senioři)
- Drezurní test – drezurní úloha WE-Z1 (pro rok 2015)
- Test ovladatelnosti – Z (prohlídka překážek bez koní.)
Startovné: 250,- Kč

Floty pro 1.-5.místo, věcné ceny pro 1.-3. místo.

Soutěž č. 3: NC - Střední třída – S "CENA www.pivovarske-kvasnice.cz"
Pro platné členy CSWE
Otevřená pro kategorie: S (senioři)
- Drezurní test – drezurní úloha WE-S1 (pro rok 2015)
- Test ovladatelnosti – S (prohlídka překážek bez koní.)
- Rychlostní test - S (prohlídka překážek bez koní.)
Startovné: 300,- Kč

Floty pro 1.-5.místo, věcné ceny pro 1.-3. místo.

3. Všeobecné údaje
3.1

Přihlášky:
Poštou: Růžičková Marie, Rtyně nad Bílinou 141, 417 62, Rtyně nad Bílinou
Na email: jsrtyne@gmail.com
Nezapomeňte uvést: Jméno a příjmení jezdce, (členské číslo, pokud jste členy CSWE), datum narození
jezdce, jméno koně, (registrační číslo, pokud je registrovaný u CSWE), datum narození koně, zvolenou
soutěž, kontaktní telefon (mobil). Pokud máte zájem o plácek pro vlastní ohrádku pro koně.
3.2
Uzávěrka přihlášek: 27.7. 2015 ve 20:00 hodin. POČET SOUTĚŽÍCÍCH JE OMEZEN!
3.3
Platba startovného proběhne převodem na účet po potvrzení přihlášky. Připsání na příslušný účet
musí být nejpozději do 29. 7. 2015 18:00 hod. Platební údaje budou dodány po přijetí přihlášky. V případě
nedoručení platby bude místo v soutěži nabídnuto přihlášeným “pod čarou”.
Dodatečné přihlášky po uzávěrce (+ 50% ze startovného) lze přijmout nejpozději 1 den před konáním závodů.
3.4
Prezentace: 1. 8. 2015 od 7:30 hod. do 8.30 hodin
(na tel.: +420 725 958 257 Růžičková Marie), nebo na věži rozhodčích.
3.5
Technická porada: nekoná se
3.6
Časový program : 1.8.2015
- 9:00 hod – soutěž č. 2 – drezurní test
- následuje – soutěž č. 3 – drezurní test
- následuje – soutěž č. 1c - drezurní test
- následuje – soutěž č. 2 - test ovladatelnosti
- následuje – vyhlášení výsledků soutěže č. 2 + dekorování umístěných
- následuje – soutěž č. 3 – test ovladatelnosti
- následuje – soutěž č. 3 – rychlostní test
- následuje – vyhlášení výsledků soutěže č. 3 + dekorování umístěných
- následuje – soutěž č. 1c – test ovladatelnosti
- následuje – vyhlášení výsledků soutěže č. 1c + dekorování umístěných
- následuje – soutěž č. 1a – test ovladatelnosti s vodičem
- následuje – soutěž č. 1b – test ovladatelnosti bez vodiče
- následuje – vyhlášení výsledků soutěže č. 1a + dekorování umístěných
- následuje – vyhlášení výsledků soutěže č. 1b + dekorování umístěných
3.7
Ustájení: V případě zájmu pořadatel umožní za poplatek 100,- Kč/koně, na vyhrazeném místě
v areálu umístit vlastní paddock z tyček a lanka/pásky (paddock by se připojil na náš el.ohradník ). Tato
možnost je POUZE pro koně, kteří el.ohradník respektují. Koně, kteří jej nerespektují a HŘEBCE, není možné
do takového paddocku umístit. Majitel koně umístěného v paddocku si za svého koně zodpovídá sám.
Pořadatel závodů nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené koněm, který z paddocku uteče.
POČET MÍST JE OMEZEN!
3.8
Ubytování: V místě konání závodů není možné ubytování, ubytování je možné si zajistit individuálně
v okolních obcích.
3.9
Stravování: V místě konání závodů je zajištěn stánek s občerstvením.
3.10 Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
3.11 Odpovědnost: Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů
a jejich poškození.
4. Veterinární předpisy
4.1
Před vyložením koní, popřípadě před jejich vstupem do areálu závodů, je nutno odevzdat příslušné
veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle aktuálních
veter. směrnic pro rok 2015.
Věnujte prosím pozornost novým podmínkám SVÚ:
a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě
proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.

b) kůň byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být
starší 6 měsíců.
c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen.
4.2
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu.
4.3
Přejímka koní: koná se od 7:30 do 8:30 hodin
5. Poskytované služby
5.1.
5.2.

Lékařskou službu zabezpečuje: Anna Lálová
Veterinární službu zabezpečuje: MVDr. Věra Hánová

5.3.

Podkovářská služba: Petr Florian (dle pravidel CSWE na telefonu)

6. Ostatní
6.1

Drezurní test:
Úloha WE-Z1 ke stažení na odkaze http://www.jsrtyne.cz/file/12/we_z1_2015_pdf.pdf
Úloha WE-S1 ke stažení na odkaze http://www.jsrtyne.cz/file/13/we_s1_2015_pdf.pdf
6.2
Test ovladatelnosti/rychlostní test: seznam možných použitých překážek najdete v národních
pravidlech CSWE na odkaze: http://www.jsrtyne.cz/file/15/cswe_pravidla_bez_uloh_20150407.pdf
6.3
Kategorie soutěží naleznete na odkaze:
http://www.jsrtyne.cz/file/15/cswe_pravidla_bez_uloh_20150407.pdf
6.4
Registrace nového člena CSWE: http://www.cswe.cz/clenstvi/prihlaska-cswe/
6.5
Registrace koně do CSWE:
http://www.cswe.cz/clenstvi/registrace-kone
6.6
Všechny drezurní úlohy mohou být čtené. Čtenáře drezurní úlohy si každý jezdec zajistí sám.
6.7
Sadu identifikačních čísel nutno mít s sebou.
6.8
Pořadatel vyžaduje u startujících korektní jezdecký úbor pro Working Equitation viz pravidla CSWE.
6.9
Bezpečností pravidla: Soutěžící mladší 15-ti let mohou startovat pouze na základě potvrzení
zákonných zástupců dle pravidel CSWE. Formulář pro vyplnění je součástí pravidel CSWE pro rok 2015.
Pro soutěžící do 15-ti let je povinná jezdecká bezpečnostní vesta a soutěžící do 18-ti let bezpečnostní přilba s
tříbodovým uchycením. Nad 18 let bezpečnostní přilbu doporučujeme, ale jak pravidla CSWE praví, může být
i jezdecký klobouk.
6.10 Zakázaná sedla: dostihová sedla a dámská sedla.
6.11 Hudební doprovod: Každý závodník má možnost zaslat na email : jsrtyne@gmail.com nejpozději ke
dni 29. 7. 2015 vlastní muziku (ve formátu MP3) k drezurnímu testu, testu ovladatelnosti a testu rychlosti.
Neučiní-li tak, bude mu hudební doprovod vybrán a spuštěn organizátory.
6.12 Výstroj koně - uždění
V soutěžích stupně Z:
Uždění: stihlo jednou nebo dvakrát lomené, tlusté minimálně 10 mm. Z bezudidlových uždění jsou povoleny:
sidepull, bosal, hackamore. Zakázané jsou: Parelliho ohlávka a stájová ohlávka.
V soutěžích stupně S:
Uždění: stihlo, pákové nelomené či lomené udidlo s rameny o délce max 10 cm, Pelham, Kimblewick.
Z bezdudidlových uždění jsou povoleny - sidepull, bosal, hackamore, BB uzdění.
6.13
Volné pobíhání psů je zakázáno, pod pokutou 500,- Kč!
7. Příjezd do areálu závodů
Rtyně nad Bílinou 120, PSČ : 417 62 ( poslední RD v obci, od tohoto RD bude značeno cedulemi )
Údaje do navigace : 50.605651, 13.903736
8. Kontaktní osoba
tel.:+420 725 958 257, Marie Růžičková
tel.:+420 602 365 359, Břetislav Růžička
Ve Rtyni nad Bílinou dne 26. 6. 2015

