Závody Working Equitation
drezurní test, test ovladatelnosti, test rychlosti, test s dobytkem

Galloway Farma, Roupov 29.- 30. květen 2021
___________________________________________________________________________
propozice ke dni 30.4.2021
1. Základní údaje
1.1. Pořadatel: Karlovarský sportovní klub, spolek, IČ: 266 63 881, Východní
479/13, 360 01 Karlovy Vary, č.ú. 4211104545/6800 - SBERBANK Karlovy Vary
1.2. Termín: 29.- 30. květen 2021
1.3. Místo konání: Galloway Farma, Roupov 28, 334 01 Přeštice, Plzeňský kraj
Souřadnice: 49.537371, 13.247004
1.4. Kolbiště: hala, písek 30 x 60m, otevřené, písek 24 x 50 m
1.5. Opracoviště: otevřené, písek 24 x 50 m, hala, písek 30 x 60m
1.6. Funkcionáři závodů:
ředitel – Kindlová Stanislava
sekretář – Kindl Ladislav
hlavní rozhodčí – Kristová Pavlína
komisař pro opracoviště – M.Kletečková
2. Technické údaje
2.1. Předpisy: Platná pravidla CSWE pro rok 2021
2.2. Soutěže:
Soutěž č.1 „Open Competition “ třída Z
Otevřená soutěž pro všechny kategorie, soutěž pro členy i nečleny CSWE.
Drezurní test – úloha WE-Z1-DE 2021 (čtená)
Test ovladatelnosti - Z
Rozhodování 1 rozhodčí.
Každý startující si zajistí vlastního čtenáře.
Minimální počet statujících 3.
Soutěž č.2 „National Competition“ třída Z
Drezurní test – úloha WE-Z1-DE 2021 (čtená)
Test ovladatelnosti - Z
Soutěž otevřená pro kategorie Děti, Junioři, Senioři. Jezdec i kůň musí být
registrován v CSWE.
Rozhodování 1 rozhodčí.
Každý startující si zajistí vlastního čtenáře.
Minimální počet statujících 3.
Soutěž č.3 „National Competition “ třída S
Drezurní test – drezurní úloha WE-S2-DE 2019 (zpaměti)
Test ovladatelnosti – S
Test rychlosti - S

Soutěž pro kategorie Děti, Junioři, Senioři. Jezdec i kůň musí být registrován v
CSWE.
Rozhodování 1 rozhodčí.
Minimální počet statujících 3.
Soutěž č.4 „National Competition“ třída M
Drezurní test – drezurní úloha WAWE (zpaměti)
Test ovladatelnosti - M
Test rychlosti – M
Soutěž pro kategorii Senioři. Jezdec i kůň musí být registrován v CSWE.
Rozhodování 1 rozhodčí.
Minimální počet statujících 3.
Soutěž č.5 „National Competition“ třída S – Test s dobytkem
Test s dobytkem – průběh a rozhodování dle třídy S
Soutěž pro startující v soutěži 1,2,3,4
Rozhodování 1 rozhodčí
Minimální počet statujících 3.
Startující v soutěži č.5 Test s dobytkem, při prezentaci v kanceláři závodů předloží
čestné prohlášení, že dvojice má zkušenosti s prací s dobytkem z jiných disciplín
nebo mezinárodní certifikát. ( pravidla CSWE 3.17.) Zároveň jezdec přijímá
odpovědnost za zdravotní újmu telat způsobenou svou hrubou jízdou. Případně
způsobenou škodu (zranění telat), je povinen škodu (tzn. cenu telete) pořadateli
uhradit. Jedná se zejména o přejetí telete koněm, pokopání telete koněm, pokousání,
splašení - natlačení telat do hrazení, uhnání telete do stavu, kdy už nemůže vstát
apod.
Soutěž č.6 „National Competition“ třída P – Test s dobytkem
Test s dobytkem – průběh a rozhodování dle třídy P
Soutěž pro startující v soutěži 1,2,3,4,5
Rozhodování 1 rozhodčí
Minimální počet statujících 3.
Startující v soutěži č.6 Test s dobytkem, při prezentaci v kanceláři závodů předloží
čestné prohlášení, že dvojice má zkušenosti s prací s dobytkem z jiných disciplín
nebo mezinárodní certifikát. ( pravidla CSWE 3.17.) Zároveň jezdec přijímá
odpovědnost za zdravotní újmu telat způsobenou svou hrubou jízdou. Případně
způsobenou škodu (zranění telat), je povinen škodu (tzn. cenu telete) pořadateli
uhradit. Jedná se zejména o přejetí telete koněm, pokopání telete koněm, pokousání,
splašení - natlačení telat do hrazení, uhnání telete do stavu, kdy už nemůže vstát
apod.
- Úlohy ke stažení na www.cswe.cz - pravidla CSWE.
- Možné použité překážky při zkoušce ovladatelnosti v pravidlech CSWE.
- Na všechny testy se doporučuje vlastní hudební doprovod.
3. Všeobecné údaje
3.1. Přihlášky: pouze elektronicky zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApGp2hjW9CgubSMbReslY1kvXMxMpm_Nq6rjSZBxYwFzCg/viewform?vc=0&c=0&w=1
Dotazy na tel.: 737 211 878, stanislava.kindlova@seznam.cz

Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami závodu popsaných v těchto
propozicích a se zveřejněním výsledků se svým příjmením, jménem a
fotodokumentací ze závodů.
Po přijetí přihlášky obdržíte údaje k platbě startovného na účet pořadatele. Přihláška
je úplná až po připsání platby na účet pořadatele. Účet: 4211104545/6800
jako variabilní symbol uveďte tel. číslo z přihlášky.
3.2. Uzávěrka přihlášek : 24.5.2021
Uzávěrka plateb startovného do 24.5.2021.
Zaslání hudby do 26.5.2021. email: stanislava.kindlova@seznam.cz
3.3. Startovné:
soutěž č.1. 800,- Kč za soutěž/kůň/jezdec ( drezurní test a test ovladatelnosti )
soutěž č.2. 800,- Kč za soutěž/kůň/jezdec ( drezurní test a test ovladatelnosti )
soutěž č.3. 1300,- Kč za soutěž/kůň/jezdec ( DT, T ovl., T rychl. )
soutěž č.4. 1300,- Kč za soutěž/kůň/jezdec ( DT, T ovl., T rychl. )
soutěž č.5,6 1200,- Kč za obě soutěže/kůň/jezdec
3.4. Prezentace: 29.5.2021 8.00-9.00 hod, ( možno na tel. 605 230 987 )
Kancelář vedle vchodu do haly.
3.5. Odkaz na aktuální informace:
FB událost:
3.6. Časový program: bude upřesněn dle počtu přihlášených.
Sobota 29.5.
9.00 – drezurní test soutěží č. 1,2,3,4,
- následně – test ovladatelnosti soutěž č. 1 a 2
- následně – vyhlášení výsledků soutěže č. 1 a 2, dekorování
- následně – test ovladatelnosti soutěž č. 3
- následně - test ovladatelnosti soutěž č. 4
Neděle 30.5.
9.00 – test rychlosti soutěž č. 3
- následně – test rychlosti soutěž č. 4
- následně – test s dobytkem soutěž č. 5,6
- následně – vyhlášení výsledků soutěže č. 3,4,5,6 dekorování
3.7. Ustájení: 1.den 605,- Kč, 2.den 303,- Kč, 3.den 303,- Kč v ceně je zahrnutá
podestýlka (sláma) a seno. Platba za ustájení na místě hotově.
3.8. Ubytování: pořadatel nezajišťuje, v blízkém okolí
3.9. Stravování: v místě – klubovna s občerstvením ( Může být omezeno vládními
nařízeními. )
3.10. Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech si hradí účastníci.
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.Veterinární přejímka: před vyložením koní je třeba předložit platné
veterinární osvědčení nebo průkaz koně v souladu s Metodickým návodem SVS
ČR, kterým se stanoví vet. podmínky pro přemisťování zvířat.
Dbejte na správné datum vyšetření krve a očkování.
Musí být splněny následující podmínky:
a) Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem
vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním
svodu.
b) Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto
vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
c) Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle
vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění
nebo
d) kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z
nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je datum odběru
vzorku).

4.2. Kondiční přejímka koní: nekoná se
5. Poskytované služby
5.1. Zdravotnická služba: ZZS Plzeň
5.2. Veterinární služba: zajištěna proti úhradě
5.2. Podkovářská služba: zajištěna proti úhradě ( na telefonu )
6. Ceny
soutěž č. 1,2,3,4
floty 1-5 místo
soutěž č. 5,6
floty 1-3 místo,
7. Ostatní
7.1. Každý kůň musí být označen startovním číslem.
7.2. Pořadatel vyžaduje u startujících korektní jezdecký úbor, účastníci do 18-ti let
nutná jezdecká přilba s tříbodovým uchycením a jezdci do 15- ti bezpečnostní vesta
kdykoliv sedí jezdec na koni.
7.3. Volné pobíhání psů je zakázáno! Porušení zákazu pod sankcí 500,- Kč za
každé takové jednání! Majitelé psů si musí po svých psech exkrementy uklízet.
Volné pobíhání psů ohrožuje zdraví jezdců a koní.
7.4. Storno poplatky: storno startu do 27.5. vrací se 100% provedené platby na
žádost přihlášeného. Storno startu do 28.5. vrací se 50% provedené platby na žádost
přihlášeného. Při pozdějším stornu startu se platba nevrací.
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).
7.6. Při včasném podání přihlášky a splnění podmínek pro přijetí se ještě můžete
členem CSWE stát, více informací na www.cswe.cz/clenstvi .
7.7. Pořadatel vyžaduje dodržení platných nařízení vydaných v souvislosti
s nákazovou situací Covid. Přesná pravidla nařízená Krajskou Hygienou budou
zveřejněná a rozeslána přihlášeným.
8. Kontaktní osoba
8.1. Stanislava Kindlová tel.: 737 211 878 , Ladislav Kindl tel: 605 230 987
Zpracoval: Ladislav Kindl

dne 30.4.2021

