Zveme Vás na

IV. ROČNÍK JEZDECKÝCH HER ve Rtyni nad Bílinou
Místo konání: JS Rtyně, Rtyně nad Bílinou 141, 417 62, Rtyně nad Bílinou
(vchod od zadních výběhů u jízdárny)

Termín konání: 1. 7. 2018 (neděle)
Pořadatel: Jezdecký spolek Rtyně - Břetislav Růžička
Kolbiště: venkovní písková jízdárna 22x42m. Opracoviště: venkovní travnatá jízdárna
Soutěže:
1) Working Equitation - Otevřená soutěž třídy V (startovné 150,- Kč)
- taková jízda zručnosti pro nejmenší jezdce s vodičem, určená pro: děti od 2 do 15 let.
- vodič musí být starší 18 let.
- soutěž dle platných pravidel WEČR. Doporučuji si zaslat vlastní hudbu pro soutěž.
2) Working Equitation - Otevřená soutěž třídy Z (startovné 200,- Kč)
- otevřená soutěž Working Equitation: OS třída Z – test ovladatelnosti, pro kategorie D, J, S
- soutěž dle platných pravidel WEČR. Doporučuji si zaslat vlastní hudbu pro soutěž.
3) Skoky s jednou workingovou překážkou - výška překážek do 50 cm (startovné 200,- Kč), pro kategorie D, J
(Soutěž se 7 skoky do 50cm + 1 workingová překážka v kurzu „různorodý podklad“)
4) Skoky s jednou workingovou překážkou - výška překážek do 80 cm (startovné 200,- Kč), pro kategorie J, S
(Soutěž se 7 skoky do 80cm + 1 workingová překážka v kurzu „různorodý podklad“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kategorie děti „D“ (od 7 do 15 let - jde o jezdce, kteří v soutěžním roce dovršil minimální věk 7 let a
maximální věk 15 let.) Kategorie junioři „J“ (od 16 do 21 let - jde o jezdce, který v soutěžním roce dovršil
minimální věk 16 let a maximální věk 21 let.) Kategorie senioři „S“ (od 22 let jezdce, kteří v soutěžním roce
dovršili minimální věk 22 let – horní věk. hranice neomezená)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednotlivé kategorie všech soutěží budou dekorovány samostatně
(Podmínkou jsou min. 3 účastníci v dané kategorii)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihlášky:
Přihlášky prosím zasílejte na email jsrtyne@gmail.com (obratem Vám zašleme potvrzení přijetí)
Povinné údaje: Jméno a příjmení jezdce
Datum narození jezdce
Jméno koně
Připište poznámku, jedná-li se o hřebce, děkuji
Zvolenou soutěž
Kontaktní telefon (mobil)
Uzávěrka přihlášek: 25.6. 2018 ve 20:00 hodin. POČET SOUTĚŽÍCÍCH JE OMEZEN, je tedy možné, že
k uzávěrce dojde i dříve. Nečekejte s přihlášením na poslední chvíli!!!
Platba startovného: Po přijetí přihlášky, vám pošleme zpět na email platební pokyn. Přihláška do soutěže je
platná v okamžiku přijetí platby na bankovní účet Jezdeckého spolku Rtyně. Při odhlášení ze soutěže do
neděle 17. 6.2018 vracíme na bankovní účet 100% startovného. Do 27. 6.2018 vracíme 50% ze startovného
na bankovní účet. Pozdější odhlášení ze soutěže je startovné nevratné. (Je možné domluvit náhradníka)
Hudební doprovod:

Pro soutěže č. 1 a č. 2
Zašlete ve formátu MP3 na email jsrtyne@gmail.com do 25.6.2018

Prezence:

30.6.2018 (sobota) od 17:00hod - 19:00hod. (na tel.: +420 725 958 257 Růžičková Marie),
nebo 1.7.2018 (neděle) od 8:00hod. v označené kanceláři u jízdárny.
Minimálně hodinu před danou soutěží

Časový program :
1.7.2018 První soutěž začíná v 9:00hod., dále pokračuje soutěž č.2, č.3, č.4

Můžete se těšit na diváckou soutěž!!
Doprovodný program: Dogdancingové vystoupení Káťa Hanzalová a Dayo
Veterinární předpisy:
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 2018.
Věnujte prosím pozornost případně 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 neg. výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen.
Kontrolu průkazů koní provede veterinář závodů při příjezdu.
Přejímka koní: Nejméně 1 hodinu před zvolenou soutěží
Poskytované služby
Občerstvení:
Během závodů bude zajištěné občerstvení
Lékařská služba:
Zajištěna
Veterinární služba:
MVDr. Michaela Laloučková Vojtková , tel.: 602 659 672
Ustájení:
Neposkytujeme
Podkovář:
Na telefonu oproti úhradě
Bezpečnostní pravidla: Pro všechny soutěžící je povinná bezpečnostní přilba s tříbodovým uchycením. A děti
do 15 let (včetně) navíc povinně bezpečnostní jezdeckou vestu. U soutěže č.2 je jezdcům od 22 let povolena
pokrývka hlavy, dle stylu (klobouk, čapka apod.) Je však doporučená bezpečnostní
přilba.
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku.
Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti!
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů
a jejich poškození.
Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout na jiný termín (počasí, malý počet
účastníků apod.).

Kontaktní osoby:

tel.:+420 725 958 257, Marie Růžičková, jsrtyne@gmail.com
tel.:+420 602 365 359, Břetislav Růžička

