
- závody  Working Equitation  –   

Farma u dvou pštrosů 

22. červen 2019 

___________________________________________________________________________ 

1. Základní údaje 

1.1. Pořadatel :Pavlina Folkmanová, Na Břasích 206, Hýskov 267 06 

1.2. Termín : 22. červen 2019 

1.3. Místo konání : Farma u dvou pštrosů, Hýskov 267 06 

1.4. Kolbiště : drezurní test - otevřené, písek 20x40 m  

zkouška ovladatelnosti  - písek 20x40m  

1.5. Opracoviště: otevřené, travnaté  

1.6. Funkcionáři závodů : 

ředitel – Martin Hašek   

sekretář – Lucie Kyliašová 

rozhodčí - Pavlina Folkmanová 

komisař pro opracovišti - Gabriela Spitzbartová 

2. Technické údaje 

2.1. Předpisy: Platná pravidla CSWE pro rok 2019 

2.2. Soutěže: 

Soutěž č.1 „Open competition- Z “ pro kategorie V, D, J, S, otevřená soutěž pro začátečníky, děti 
s vodiči, soutěž pro členy i nečleny,  

 Drezurní test- drezurní úloha WE- Z1- 2019 

Zkouška ovladatelnosti - Z -  

Prohlídka překážek s koňmi.  

Rozhodování 1 rozhodčí 

- úlohy ke stažení na www.cswe.cz -  pravidla CSWE  

- možné použité překážky při zkoušce ovladatelnosti v pravidlech CSWE 

3. Všeobecné údaje 

3.1. Přihlášky :  

tel.: 606675789, e-mail: pavlinafolkman@aol.com 

Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami závodu popsaných v těchto 
propozicích a se zveřejněním výsledků se svým příjmením, jménem 
a  fotodokumentací ze závodů. 

3.2. Uzávěrka přihlášek :  22.6. 2019do 8.00 hod 

3.3. Startovné : soutěž č.1 650,- Kč za soutěž/kůň/osoba 

3.4. Prezentace : 22.6. 2019do 8.00 hod (možno na tel.606675789)  

                           Kancelář vedle pískového kolbiště 



3.5. Technická porada : nekoná se 

3.6. Časový program :  

- 9 hod – soutěž č. 1 

- následně – vyhlášení výsledků soutěže č. 1, dekorování 

3.7. Ustájení : pořadatel nezajišťuje 

3.8. Ubytování : pořadatel nezajišťuje 

3.9. Stravování : v místě – stánek s občerstvením  

3.10. Úhrady : veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka 

3.11. Odpovědnost : pořadatel nenese odpovědnost za úrazy účastníků, koní a diváků. 

4. Veterinární předpisy 

4.1. Před vyložením koní předloží vedoucí ekip platné veterinární osvědčení nebo průkaz  koně v souladu 
s Metodickým návodem SVS ČR, kterým se stanoví vet. podmínky pro přemisťování zvířat. 

4.2. Přejímka koní : nekoná se 

5. Poskytované služby 

5.1. Zdravotnická služba : zajištěna 

5.2. Veterinární služba : zajištěna 

5.2. Podkovářská služba : zajištěna ( případně na telefonu ) 

6. Ceny  

1. soutěž č. 1  věcné ceny pro startující 1.-5.místo 

    Sponzoři:  Equiservis 

7. Ostatní  

7.1. Sadu identifikačních čísel není nutno mít s sebou. ( na rozhodnutí pořadatele ) 

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. 

7.3.  psi jsou zakázáni 

7.4. Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci ( počasí, malý počet účastníků apod.) závody zrušit 
nebo přesunout na jiný termín. Pravidla CSWE 2.9.d). 

8. Kontaktní osoba 

8.1.  tel.: 606675789 

Zpracoval: Pavlina Folkmanová dne 22. 5. 2019. 


