
Závody Working Equitation - Židovice 

Základní údaje 

Termín závodů 5.8.2017 

Pořadatel Jezdecký spolek Rtyně, IČ 228 46 808 

Ředitel závodů Břetislav Růžička 

Areál Stáj Dvůr Židovice,  
adresa areálu: Židovice 7, Libčeves, 44001 

Přihláška Odkaz: https://goo.gl/forms/BSMSNp0z7UEJv4wV2 

Další odkazy FB událost:  
https://www.facebook.com/events/138499636728135/  
CSWE (pravidla, úlohy): www.cswe.cz  

Uzávěrka přihlášek Uzávěrka přihlášek (vč. plateb) 1. 8. 2017, poté pouze po 
domluvě, zaslání hudby: 2. 8. 2017 

Sekretář závodů Marie Růžičková 

Komisař na opracovišti Doplníme 

Rozhodčí Barbora Svobodová, Ladislav Kindl 

Drezurní obdélník + trail V 
Kolbiště pro test 
ovladatelnosti a rychlosti 
Opracoviště 

-jezdecký stan, písčité, 20 x 60 m 
 
-venkovní, písčité s geotextilií, 80x60 m 
-venkovní, písčité min. 30 x 50 m 

Prezence, vet.přejímka Prezence 5. 8. 2017 od 8:00 hod na věži rozhodčí  
Vet.přejímka k první soutěži od 8:00 do 8:45 hodin, další 
probíhá vždy hodinu před začátkem další soutěže, pokud 
závodníci nedorazí dříve. 
 

Kontakty Platby, přihlášky, ustájení, zaslaní hudby 
Marie Růžičková 725 958 257, jsrtyne@gmail.com  
Technické informace 
Břetislav Růžička, 602 365 359, jsrtyne@gmail.com  
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Soutěže (začátek od  9:00hod.) 

Od 9:00 - 10:00 hod.  
Před samotnými závody umožňujeme otevřený trénink na překážkách. Za přítomnosti          
rozhodčího či komisaře, který dohlíží a může příležitostně poradit. Platí stejná pravidla jako             
při opracování před závody - zejména ustanovení o úboru, výstroji, bezpečnosti a welfare.  
Cena za koně: 150 Kč / 30 min. (max. pro 5 koní najednou) Objednávejte v přihlášce.  
 
Soutěž č. 1 Open Competititon V 
Test ovladatelnosti pro děti s vodičem 
Startovné: 200,- Kč 
Soutěž otevřená pro dětskou věkovou kategorii. Jezdci ani koně nemusí být členy CSWE. 
(Pro účastníky do 18-ti let je povinná bezpečnostní helma s tříbodovým úchytem a pro              
účastníky do 15ti let je povinná bezpečnostní vesta kdykoli sedí jezdec na koni.) 

Soutěž č. 2  Open Competition Z  
V otevřené soutěži si můžete i bez registrace do CSWE vyzkoušet test ovladatelnosti. 
Startovné: 400,- Kč 
Soutěž otevřená pro všechny věk. kategorie jezdců, jezdec i kůň nemusí být členy CSWE,              
do této soutěže není možno se přihlásit, pokud již daná dvojice (jezdec + kůň) společně               
startovala na úrovni S a vyšší. 
 
Soutěž č. 3 National Competition Z1 (kvalifikace na MČR) 
Drezurní test – drezurní úloha WE - Z2 - DE (zpaměti) 
Test ovladatelnosti 
Startovné: 500,- Kč 
Soutěž otevřená pro všechny věk. kategorie jezdců, jezdec i kůň musí být členy CSWE, do               
této soutěže není možno se přihlásit, pokud již daná dvojice (jezdec + kůň) společně              
startovala na úrovni S a vyšší. 
 
Soutěž č. 4 National Competition Z2 (kvalifikace na MČR) 
Drezurní test – drezurní úloha WE - Z2 - DE (zpaměti) 
Test ovladatelnosti 
Startovné: 500,- Kč 
Soutěž otevřená pro všechny věk. kategorie jezdců bez omezení výkonnostní třídy. Jezdec i             
kůň musí být členy CSWE. 
 
 
Soutěž č. 5 National Competition  S (kvalifikace na MČR) 
Drezurní test – drezurní úloha WE - S1 - AT (zpaměti) 
Test Ovladatelnosti 
Test Rychlosti 
Startovné: 600,- Kč 
Soutěž otevřená pro všechny věk. kategorie jezdců bez omezení výkonnostní třídy. Jezdec i 
kůň musí být členy CSWE. 
 
Obecná ustanovení: 

❖ Časový plán soutěží bude vyvěšen na události FB a stránkách CSWE až po uzavření              
přihlášek.  

❖ V případě malého počtu startujících v jedné soutěži (méně než 3) bude soutěž             
zrušena, přihlášený se může přehlásit do jiné soutěže. 



 
Přihlášky, platby, zaslání hudebního doprovodu 

Jako závaznou přihlášku vyplňte prosím formulář na tomto odkazu:         
https://goo.gl/forms/BSMSNp0z7UEJv4wV2  

❖ Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto         
propozicích. 

❖ Přihlášky přijímáme do uzávěrky 1.8.2017, poté pouze po domluvě 
❖ Pozdější přihlášky je možné akceptovat pouze po osobní či telefonické domluvě           

a startovné může být navýšeno o poplatek 100Kč. 
❖ Po přijetí přihlášky vám zašleme platební údaje (Platby je nutné zaslat na účet). 
❖ V případě odhlášení z veřejného tréninku či soutěže po 1.8.2017 se vrací pouze             

50% provedené platby. 
❖ Zaslání hudby: do 2.8. 2017 ( na email jsrtyne@gmail.com Marii Růžičkové,           

ve formátu MP3) 

Odměny 

❖ Floty pro umístěné na prvních 5ti místech v každé soutěži. 
❖ Symbolické floty pro všechny startující v třídě V. 
❖ Věcné odměny či dárkové poukazy pro umístěné na minimálně prvních 3 místech            

v každé soutěži. 

Všeobecné údaje 

❖ Za člena CSWE se považuje řádný člen, který má pro rok 2017 zaplacené členské              
příspěvky, při včasném podání přihlášky a splnění všech dalších náležitostí se stále            
ještě můžete členem stát, více informací na  www.cswe.cz . 

❖ Závody se řídí pravidly CSWE platné pro rok 2017, ke stažení na  www.cswe.cz . 
❖ Počet účastníků v soutěžích je omezen na min. 3 v soutěži. 
❖ Pořadatel vyžaduje u startujících korektní jezdecký úbor při všech testech i na            

opracovišti. 
❖ Pro účastníky do 18-ti let je povinná bezpečnostní helma s tříbodovým úchytem a pro              

účastníky do 15ti let je povinná bezpečnostní vesta kdykoli sedí jezdec na koni. 
❖ Pro soutěže č. 3, 4, 5 nebude již komentovaná prohlídka testu ovladatelnosti            

případně i testu rychlosti. Soutěžící si projdou kurzem sami během daného času. S             
případnými dotazy mohou zajít za rozhodčím, který bude prohlídce přihlížet. 

  

Veterinární předpisy 

Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které            
musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok             
2017 v souladu s metodickým návodem SVS ČR, kterým se stanovují vet. podmínky pro              
přemisťování zvířat. Tato opatření se týkají všech koních účastnících se závodů, tedy i koní              
ustájených v areálu či v okolí. Pokud doklady nebudou v pořádku, nemůžeme koně nechat              
vyložit (vejít do areálu). 

Veterinář : Josef Tajmr MVDr tel.: 724 037 046 (v areálu) 
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Zázemí areálu 

Možnost boxového ustájení 400,- Kč na den/koně/box. Ustájení si prosím objednejte v            
přihlášce na závody. Počet míst je omezen (15 boxů). V ceně ustájení voda, seno,              
podestýlka sláma. Občerstvení po celou dobu závodů zajištěno. Toalety zajištěny.          
Ubytování v areálu není k dispozici. V dojezdové vzdálenosti do 15min. se nachází několik              
penzionů. 

Ubytování  

7km od areálu Penzion U Nás (http://www.hospodaunas.cz/ ) Rezervace: paní Monika           
Vottová 601 154 736. 1x 2lůžkový pokoj (plus přistýlka) 1x 3lůžkový pokoj, 2x 4lůžkový              
pokoj. Cena za osobu/noc 400,- Kč včetně snídaně 

14km od areálu Penzion Kocourov (http://www.kocourov.cz/ ) tel: 416 597 060, Cena na             
osobu/noc 400,-Kč bez snídaně a 500,- Kč se snídaní. Celkem 20 lůžek. Vyhlášená kuchyně              
:-)  

 

Další informace 

❖ Veterinární služba zajištěna proti úhradě. 
❖ Podkovářské služby zajištěny (na telefonu) 
❖ Zdravotní dozor zajištěn 
❖ Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů            

ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti! 
❖ Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy koní, jezdců a diváků, za           

ztráty věcí apod. 
❖ Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout na            

jiný termín (počasí, malý počet účastníků apod.). 

 
Těšíme se na Vás 
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