
 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní závody Working Equitation 
s mezinárodní účastí 

02.10. – 04.10. 2020 

Zduchovice, Czech Republic 

 
 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Lenka Steklova +420 606 892 036   lenkasteklova@lenkasteklova.cz 

FB: pedrotorresacademycup     web: www.pedrotorresacademycup.com 

Předběžné propozice  
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1. Zá kládní  ú dáje 

1.1. Adresa závodů:  Equestrian center Zduchovice 

    Zduchovice 65 

  262 63 Kamýk nad Vltavou, Czech Republic 

   https://www.resort-zduchovice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Datum: 02.10. – 04.10. 2020 
 

1.3. Pořadatel: GREENMAIL s.r.o.  Olivova 2096/4.Praha 1. IČO: 26450143. 

pod záštitou Czech Society for Working Equitation, spolek Stará Louka 346/26. Karlovy Vary IČO: 
02701961 www.CSWE.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.resort-zduchovice.cz/


2. Soúte ž e, právidlá, podmí nky 

2.1 Soutěže:   

Soutěž č. 1.: IC třída Z „Novice Pedro Torres Academy Cup“ 
 Drezurní test CSWE: WE-Z1-AT 2019 
 Test ovladatelnosti 
 Národní pravidla CSWE a WAWE pravidla 
 Junioři samostatné vyhodnocení 
 Ceny: Floty pro každého účastníka. 1-3 místo hmotné ceny 
 První místo: Pedro Torres Academy pohár 
 Rozhodování: 1-2 rozhodčí 
soutěž č. 2.: IC třída S: „Intermediate Pedro Torres Academy Cup“  

Drezurní test CSWE:  WE–S2–DE 2019 
Test ovladatelnosti 
Test rychlosti 
Národní pravidla CSWE a WAWE pravidla 
Junioři samostatné vyhodnocení 
Ceny: Floty pro každého účastníka.  1-3 místo, hmotné ceny. 
První místo:  Pedro Torres Academy pohár 
Rozhodování: 1-2 rozhodčí  

soutěž č. 3.: IC třída P: „ Advanced Pedro Torres Academy Cup“  
 Drezurní test WAWE International  Working Equitation Dressage Test (ježděn oběma rukama) 

Test ovladatelnosti 
 Test rychlosti 
 Národní pravidla CSWE a WAWE 
 Ceny:  Floty pro každého účastníka. 1-3 místo, hmotné ceny. 

První místo: Pedro Torres Academy pohár  
Rozhodování: 1- 2 rozhodčí 

soutěž č. 4.: IC třída M: „ Masters Pedro Torres Academy Cup“ 
 Drezurní test: WAWE International Working Equitation Dressage Test (ježděn jednou rukou) 

Test ovladatelnosti 
 Test rychlosti 
 Národní pravidla CSWE a WAWE pravidla 

Ceny: floty pro každého účastníka. 1-3 místo, hmotné ceny. 
 První místo: Pedro Torres Academy pohár 
  Rozhodování: 1-2 rozhodčí 
Soutěž č. 5.: IC „Test s dobytkem“  
 Národní pravidla CSWE a WAWE pravidla 
 Individuální soutěž 
 Ceny: floty pro každého účastníka. 1-3 místo, hmotné ceny. 
 První místo: Pedro Torres Academy pohár 
  Rozhodování: 1-2 rozhodčí 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Podmínky: 

• Akce podléhá platným předpisům CSWE a WAWE 

• Všichni majitelé koní a závodníci jsou osobně zodpovědní za škody způsobené jimi 
samotnými,  jejich koňmi, zaměstnanci, pomocníky. Proto se důrazně doporučuje uzavřít 
pojistění občanskoprávní odpovědnosti, které kryje jejich účast na závodech v jejich vlastní 
zemi a v zahraničí. Tato pojistka by měla být aktuální. 

• Pořadatel není zodpovědný za soutěžící a jejich koně. Za koně a vybavení je zodpovědný 
jezdec/majitel. Účastníci jsou zodpovědní za své koně a vybavení po celou dobu akce. 
Soutěžící a majitelé koní jsou zodpovědní za veškeré náklady vzniklé v důsledku nehod. 

• Účast na akci a využívání zařízení celého areálu, parkování a prostor stájí je využíván na 
vlastní riziko. Platí pravidla využívání jezdeckého centra Zduchovice. Rodiče jsou zodpovědní 
za své děti.  Psi vždy na vodítku! 

• Startovné a další poplatky splatné v den uzávěrky. Registraci lze provést až po obdržení 
platby. Vrácení registračního poplatku není možné. 

• Počet účastníků je omezený.  Potvrzení přihlášky účastníka na závody je výhradně 
v pravomoci pořadatele.  

• Povolené vybavení koní a jezdců v jednotlivých třídách je dle předpisu WAWE a CSWE. 

• Pořadatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené návštěvníkům, účastníkům 
soutěže, majitelům koní a jezdcům z nedbalosti pořadatele a jeho zástupců a asistentů. 
Odpovědnost za diváky, jezdce a koně, jakož i za materiál, je vyloučena. Jezdci a majitelé koní 
odpovídají za škody, které způsobí třetím osobám a na vybavení jezdeckého areálu.  

• Jezdci do 18-ti let nutná jezdecké přilba s tříbodovým uchycením. Bezpečnostní vesta u 
jezdců do 18let doporučena na test rychlosti a ovladatelnosti. Jezdci do 15-ti let bezpečností 
vestu nosí kdykoliv jezdec sedí na koni.  

• Pořadatel si vyhrazuje právo provést jakékoli změny programu za účelem vyřešení problémů 
nebo nepředvídatelných okolností.  

• Při pohybu koní ve stájích, na opracovišti a v celém jezdeckém areálu musí být respektován 
prostor dalším účastníkům.  

• Každý kůň musí být označen startovním číslem. 

• Veterinární kontroly mohou být prováděny kdykoliv během soutěže.  

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

• Pokud do data uzávěrky přihlášek nebude přihlášen dostatek jezdeckých dvojic, vyhrazuje si 
pořadatel právo soutěž zrušit. V takovém případě budou přihlášeným jezdcům poplatky 
vráceny v plné výši.   

3. Pr edbe ž ny  č ásovy  plá n 

Pátek 02.10.2020 

Veterinární přejímka koní, Samostatné přihlášení v sekretariátu + kontrola průkazů koní 
Sobota 03.10.2019 

09.00 – 10.00 Drezura soutěž č. 1 
10.00 – 11.00 Drezura soutěž č. 2 
11.00 – 12.00 Drezura soutěž č. 3 
12.00  - 13.00 Drezura soutěž č. 4 
13.30 – 14.30 Test ovladatelnosti soutěž č.1 
15.00 – 16.00 Test ovladatelnosti soutěž č. 2 



16.00 – 17.00 Test ovladatelnosti soutěž č.3  
17.00 – 18.00 Test ovladatelnosti soutěž č.4 
Pedro Torres Academy Party . Všichni závodníci a přátelé jsou srdečně zvaní do restaurace 
jezdeckého centra Zduchovice. Jídlo a pití není hrazeno pořadateli.  
 
Neděle 04.10.2019 

09.00  Test rychlosti pro soutěže 2, 3, 4 
12.00  Test s dobytkem pro soutěže 2,3,4 
13.00  Dekorování soutěže č.1, 2, 3,4 

4. Fúnkčioná r i žá vodú  

Ředitel závodů:   Lenka Šteklová 

Sekretář:    bude doplněno 

Hlavní rozhodčí:  Jana Bílková 

Rozhodčí: Yves Manzanares (FR) WAWE+ rozhodčí národní z ČR nebo zahraničí 

Zdravotník:   bude doplněno 

Veterinář:   bude doplněno 

Podkovář:   bude doplněno 

Komisař pro opracoviště:  bude doplněno 

 

5. Tečhničke  ú dáje 

5.1. Jezdecké plochy: 

Drezura   20x40 Pískový povrch, jezdecká hala   

Test ovladatelnosti 60x80 Pískový povrch, otevřené 

(při špatném počasí možno využít jezdeckou halu, pískový povrch)   

Test rychlosti  60x80 pískový povrch, otevřené  

(při špatném počasí možno využít jezdeckou halu, pískový povrch)  

Test s dobytkem 36x66 pískový povrch, Jezdecká hala 

Opracoviště  30x60 Pískový povrch, otevřené 

(při špatném počasí možno využít jezdeckou halu, pískový povrch) 

Hotely  www.resort-zduchovice.cz, penzion-folbr.cz, www.timecafe.cz, 
www.retroubytovanibrdy.cz , www.booking.com 

http://www.resort-zduchovice.cz/
http://www.timecafe.cz/
http://www.retroubytovanibrdy.cz/
http://www.booking.com/


Karavany Povoleno 

Návštěvníci Volný vstup 

Restaurace V místě areálu 

 

 

6. Ustá jení  koní  

cena za box 2 500Kč/ Pátek až Neděle   

V ceně:  Turnajové boxy vnitřní.  Dle specifikace jezdce/majitele koně sláma nebo piliny. Seno, 
voda.  

 

Pořadatelé akce neodpovídají za škody na vozidlech, přívěsech, postrojích, příslušenství nebo jiných 
objektech, odcizení nebo ztrátě, požáru a jiných nehodách. 

Parkovací zóna pro nákladní vozidla a přívěsy bude zajištěna poblíž stájí 

7. Registráče 

Uzávěrka přihlášek  07. 09. 2020 

Cena:  2 500Kč 

Registrace k dispozici online na stránkách  www.pedrotorresacademy.com 

8. Veteriná rní  podmí nky 

Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o 
šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 
(plemenářský zákon), v platném znění, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 
vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a 
evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně 
vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují 
za koně označené v souladu s touto vyhláškou.  V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k 
dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. 
před začátkem závodu, kterého se kůň účastní. 

V průkazu koně musí být uvedeno, že: 

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 14 dní 
před konáním svodu, 

http://www.pedrotorresacademy.com/


b) kůň byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření 
nesmí být starší 12 měsíců. 

U koní ze zemí EU navíc nutný dokument TRACES!! 

 

 

9. Kodex čhová ní  

PRO WELFARE KONÍ 

Vzhledem k tomu, že WAWE usiluje o splnění nejvyšších standardů jezdecké soutěže tak proto 
dodržujeme, že vždy chráníme pohodu koně. Důrazně doporučujeme, aby všichni zúčastnění vždy 
dodržovali tyto zásady: 

- To, že ve všech fázích soutěže (během přípravy a výcviku soutěžních koní) musí blaho a pohoda koní 
mít přednost, před všechny ostatní požadavky 

- Majitelé, trenéři a rozhodčí si musí být jisti, že koně a závodníci jsou v kondici, způsobilí a v dobrém 
zdravotním stavu, než budou moci soutěžit. 

- Pořadatelé musí věnovat pečlivou pozornost zařízením (soutěžním plochám, povrchům půdy, 
ustájení), povětrnostním podmínkám, bezpečnosti místa a kondicí koně pro cestu domu po soutěži. 

-WAWE naléhavě žádá všechny, kteří se sportem zabývají, aby dosáhli nejvyšší úrovně vzdělání v 
oblasti své působnosti 


