
Předběžné propozice 

 
Jihočeské závody Working Equitation 

 
- závody  Working Equitation  –  drezurní test, zkouška ovladatelnosti, rychlostní 

test, test s dobytkem 
Ranč Úchozí  6.-7. červenec 2019 

___________________________________________________________________________ 
 
1. Základní údaje 
 

1.1. Pořadatel : Šárka Márová, Na třešňovce 526/10; 37371 Rudolfov 
 
1.2. Termín : 6.-7.7.2019 
 
1.3. Místo konání : Úchozí 164, 382 81 Besednice samoty http://www.ranchuchozi.cz/ 
 
1.4. Kolbiště : drezurní test – venkovní jízdárna písek 30x60 m  

test ovladatelnosti a rychlosti – venkovní jízdárna písek 30x60 m 
test s dobytkem – venkovní jízdárna písek 30x60 m 

1.5. Opracoviště : hala 20x50 m  pískový 
 

1.6. Funkcionáři závodů :
ředitel –  Šárka Márová  
sekretář – Olga Broncová 
rozhodčí –                CZ (hl. rozhodčí) 
zapisovatel –  
komisař pro opracoviště – Lucie Ježková 
odpovědná osoba za dobytek – Kamila Sedláčková  

 
2. Technické údaje 
 
2.1. Předpisy: Platná pravidla CSWE pro rok 2019 

 
- drezúrní úlohy ke stažení na www.cswe.cz -  pravidla CSWE  
- možné použité překážky při testu ovladatelnosti a rychlosti -  pravidla CSWE 
 
3. Všeobecné údaje 

3.1. Přihlášky : Pouze elektronicky!viz  
https://docs.google.com/forms/d/1M_2lSEkS3j9lxhRkPG5jU8akTYM_pGNFGDu0I7ryGfw/edit 
Při potížích při vyplňování přihlášky se obraťte na tel nebo email níže: 

 tel.: 739 528 357 e-mail: marovasharka@gmail.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 : 30.6.2019!!!    
 
 
 
 
 
 
 



      3.3. Startovné : soutěž č.1. 750,- Kč za soutěž/kůň/osoba  
soutěž č.2.  400,- Kč za soutěž/kůň/osoba  
soutěž č.3.  600,- Kč za soutěž/kůň/osoba  

                             soutěž č.4.  1200,- Kč za soutěž/kůň/osoba  
                             soutěž č.5. 1200,- Kč za soutěž/kůň/osoba  
                            soutěž č.6.  1200,- Kč za soutěž/kůň/osoba                           
                           soutěž č.7.  1200,- Kč za soutěž/kůň/osoba 
                            veřejný trénink s dobytkem v pátek 700,-/osoba  

                      poplatek za doprovodný program č.8 POZNEJ WE PŘEKÁŽKY … 100,- 
platby proveďte ihned po odeslání přihlášky na účet pořadatele jako VS 
použijte Vaše telefonní číslo z přihlášky!!! Č.ú. 243598668/0300 ČSOB 
 

3.4. Soutěže: 
1.  „Open competition“  Budweis Open otevřená soutěž pro všechny bez rozdílu úrovně 
zkušeností nebo omezení kvůli předešlým dosaženým výsledkům. Není nutná registrace u CSWE.  
Drezurní test – drezurní úloha WE-Z3 rok 2019 (čtená- čtenáře úloh si každý jezdec zajišťuje sám) 
Test ovladatelnosti  
Rozhodování 1 rozhodčí 
2. „Open competition“  Rookie  otevřená soutěž pro všechny bez rozdílu úrovně zkušeností nebo 
omezení kvůli předešlým dosaženým výsledkům. Není nutná registrace u CSWE.  
Test  ovladatelnosti  
Rozhodování 1 rozhodčí 
 
3. National Competition „Základní třída - Z“  kvalifikační na MČR 
pro jezdce nebo koně startující v disciplíně Working Equitation, pro kategorie jezdců D,J,S 
Drezurní test – drezurní úloha WE-Z3 rok 2019 (čtená- čtenáře úloh si každý jezdec zajišťuje sám) 
Test ovladatelnosti - Z 
Rozhodování 1 rozhodčí 
 
4. National Competition „Střední třída - S“ kvalifikační na MČR 
 pro středně pokročilé dvojice jezdce a koně, pro kategorie jezdců D,J,S 
Drezurní test – drezurní úloha WE-S2 2019 (zpaměti) 
Test ovladatelnosti – S 
Test Rychlosti – S 
Rozhodování 1 rozhodčí 
 
5. National Competition, kategorie jezdců J, S,  
start v soutěži č.5 je podmíněn startem v některé ze soutěží 1,2,3,4 a 7.  
Nelze se zúčastnit pouze samostatně.  
Test s dobytkem:  průběh a  rozhodování podle třídy S 
Rozhodování 1 rozhodčí 
 
6. National Competition, kategorie jezdců  S,  
 start v soutěži č.6 je podmíněn startem v některé ze soutěží 1,2,3,4 a 7.  
 Nelze se zúčastnit pouze samostatně.  
 Pokud jezdecká dvojice startuje již v soutěži č.5,bude jí startovné za č.6 sníženo na  300,- viz 
přihláška 
Test s dobytkem:  průběh a  rozhodování podle třídy P 
Rozhodování 1 rozhodčí 
 
 
 
 
 



 
 
7. National Competition „Pokročilá třída - P“ kvalifikační na MČR 
pro pokročilé dvojice jezdce a koně, pro kategorie jezdců J,S 
Drezurní test – drezurní úloha WE-P1 rok 2019 (zpaměti) 
Test ovladatelnosti – P 
Test Rychlosti – P 
Rozhodování 1 rozhodčí 
 

- Minimální počet startujících v soutěži 3 soutěžící 
 
 
 
3.5. doprovodný program: 

8.  ” POZNEJ WE PŘEKÁŽKY”   
program pro všechny bez rozdílu úrovně zkušeností nebo omezení kvůli předešlým 
dosaženým výsledkům. Není nutná registrace koní a členství jezdců u CSWE. Tento 
program  je pouze pro děti a juniory! 
 
 
 

3.6. Prezentace :  5.7.2019 do 20:00 případně 6.7. do 10hod Kancelář ve společenské místnosti u 
jízdárny 

 
3.7. Technická porada : nekoná se 
3.8. Časový program viz následující stránka 
3.9. Ustájení : v areálu kontakt Kamila Sedláčková, 777 609 948 sedlackova.kamila@volny.cz 
, 300,- Kč za box/ den, splatné hotově na místě 
3.10. Ubytování : pořadatel nezajišťuje možno na místě na ranči ceník viz:  
http://www.ranchuchozi.cz/ubytovani.html kontakt na ubytování  Kamila Sedláčková, 777 
609 948 sedlackova.kamila@volny.cz 
3.11. Stravování : v místě – stánek s občerstvením,  
3.12. Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka 
3.13. Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy účastníků, koní a diváků, za 
zcizení nebo poškození osobních věcí a majetku. 

 
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 : na místě školený zdravotník Nikola Márová, a IZS Č.Krumlov 
5.2. Veterinární služba : zajištěna MVDr Radek Maryška 
5.2. Podkovářská služba : Jiří Kolář mobilní kovářská pohotovost na telefonu 

 
6. Ceny  
 

6.1. soutěž č. 1-7   floty 1. – 10.místo 
 
 



 
 
7. Ostatní  
 

7.1. Sadu identifikačních čísel doporučujeme mít s sebou.    
7.2. Pořadatel vyžaduje u VŠECH osob pohybujících se na opracovišti nebo v soutěžním 

prostoru oděv odpovídající významu události, tj. elegantní a seriózní bez krátkých 
rukávů nebo nohavic v uzavřené obuvi, účastníci do 18-ti let nutná jezdecká přilba 
s tříbodovým uchycením a jezdci do 15- ti bezpečnostní vesta. Výjimku tvoří 
technická četa a osoby obsluhující techniku na úpravu kolbiště, je povoleno mít 
oděv v barvách nebo s logem sponzorů. 

 
 
 
 
7.3. Prosíme nechte pejsky doma, tato akce je pořádána pro koně 
Volné pobíhání psů je přísně zakázáno. Psi nesmějí být ponecháni nikde přivázáni a bez 

dozoru! V případě zjištění nedodržení těchto podmínek může být osoba se psem 
vykázána z areálu. Stejné pravidlo bude použito u soutěžících. Volně pobíhající psi 
budou odchyceni Odchytovou službou a odvezeni z areálu do sběrného střediska 
k tomu určeného.  

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. Šárka Márová tel.: 739 528 357  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Předběžný časový harmonogram jihočeské CSWE závody Working Equitation  

 
Trénink s dobytkem :   5.7.2019 (státní svátek) 
Veřejný trénink s dobytkem   16:00 
 
Začátek akce:   6.7.2019   
 
8:00  drezůrní test Working Equitation   – soutěž č.1 Budweis Open 
9:00   - soutěž č.3 třída Z 
10:00   - soutěž č.4 třída S  
11:00                                                                                      - soutěž č.7 třída P 
 
14:30 prohlídka tratě pro soutěže 1,2,a 3  
    
16:00 test ovladatelnosti Working Equitation  – soutěž č.1 Budweis Open 
   - soutěž č.2 Rookie 
    - soutěž č.3 třída Z 
17:00 prohlídka tratě pro soutěž č. 4 
17:30 test ovladatelnosti Working Equitation - soutěž č.4 třída S 
 
18:00 prohlídka tratě pro soutěž č. 7 
18:30 test ovladatelnosti Working Equitation                        - soutěž č.7 třída P 
   
  
7.7.2019  
    
9:00 prohlídka tratě pro soutěž č. 4    
9:30 test rychlosti Working Equitation                                    - soutěž č.4 třída S 
10:00 prohlídka tratě pro soutěž č. 7    
10:30 test rychlosti Working Equitation                                      - soutěž č.7 třída P 
    
13:00 Test s dobytkem   - soutěž č.5 třída S  
                                                                                                - soutěž č.6 třída P  
16:30 vyhlášení vítězů, ceremoniál předávání cen, poděkování 
 
 
Zpracoval: Márová Šárka   dne 30.5.2019


