SEMINÁŘ WORKING EQUITATION – příprava na závody
18.5.2019 Stáj Zádolí
Datum:

18.5.2019 /další seminář proběhne 8.6.2019 a 9.6.2019 závody/

Pořadatel:

Petra Hájková - Stáj Zádolí
www.stajzadoli.webnode.cz

Kontakt:

Petra Hájková
+ 420 777 320 269
hajkova@borra.cz

Přihláška:

pro jezdce a diváky je umístěna veřejná FB událost, kde naleznete přihlášky

Pod hlavičkou:

Working Equitation Česká Republika, z.s.
http://www.wecr.cz/

V disciplíně Working Equitation se klade důraz na partnerství jezdce s koněm, přiježděnost,
zručnost, obratnost i rychlost. Na závodech se tyto kvality testují v drezurním testu, testu
ovladatelnosti, testu rychlosti a na mezinárodní úrovni i v testu s telaty. Soustředění je vhodné pro
zájemce bez předchozích zkušeností i pro pokročilé v této disciplíně. Zaměříme se převážně na
test ovladatelnosti a celkové přiježdění vašich koní.
Přivítáme jezdce anglického i westernového stylu. Vítáni jsou také bezudidlové a bezotěžové
dvojice.

Lektor
Ing. Barbora Svobodová je zakládající národní rozhodčí a členka výkonného výboru WEČR.
Aktivně se vzdělává, propaguje tuto disciplínu a má vlastní výkonnost WE ve třídě S. V ČJF je
instruktorkou a má drezurní výkonnost L.

Lekce
Přímo na jízdárně si vysvětlíme a ze země nacvičíme projetí jednotlivých překážek. Dozvíte se vše
potřebné o průběhu závodu, na co kladou rozhodčí při hodnocení důraz a „Co dělat když“.
Tréninky na překážkách budou probíhat pod vedením Báry Svobodové. Během tréninku si zkusíte
různé překážky WE, otestujete si jemnost na pomůcky a reakce Vašeho koně na různé, nezvyklé
podněty. Lekce budu individuální v délce cca 45 min nebo pro 2 jezdce cca 90 min. Lekce po
dvojicích lze zařadit pokud se znáte a máte jezdecký projev na srovnatelné úrovni a chcete být
společně.
V případě zájmu si na konci můžete zkusit projet celý test ovladatelnosti (s komentářem oficiálního
rozhodčího WEČR).

Upozornění na další termíny a závody WE ve Stáji Zádolí:
8.6.2019 – seminář WE, kde můžete navázat na předešlý díl a připravit se na závody, nebo pro
nové uchazeče možnost seznámit se s disciplínou od začátku
9.6.2019 – závody otevřené soutěže třídy V, Z a L, národní soutěže třídy Z a L
4.5.2019 – Jezdecké hry pro děti s prvky WE

Cena
Individuální lekce
Diváci na celý den

650,- Kč
50,- Kč

Přihlášky
Přihlášky pro jezdce a diváky naleznete na FB události, dále na: www.stajzadoli.webnode.cz

Platby
Platba za jezdce se provádí předem na účet nejpozději do 10.5.2019. Pokud do té doby nebude
částka na účet připsána, místo se postupuje náhradníkům. Informace o platbě obdržíte v emailu
potvrzujícím Vaši přihlášku. V případě zrušení účasti po tomto datu se zaslaná platba počítá jako
storno poplatek a nevrací se, nenajde-li se náhradník. V případě zrušení semináře např. na
základě nákazové situace, nebo nedostatečného počtu jezdců, samozřejmě vracíme zpět v plné
výši a tímto si vyčleňujeme právo seminář zrušit.
Diváci platí až na místě, vyplňte však prosím přihlášku.

Parkování
Parkování osobních aut před domem podél silnice.
Parkování aut s vlekem podél haly dole – po panelce. Vše je vyznačeno v mapce v události.

Informace


Jízdárna 23x60 m písek, ohraničená.



Opracoviště 18x32 m geotextílie.



Kůň musí splňovat platné veterinární předpisy pro přesun koní dle SVS.



Při příjezdu je nutné ukázat průkaz koně, tj. platné očkování a krve vylučující AIE, ne starší
1 roku.



Pro všechny jezdce je povinná jezdecká bezpečnostní helma s tříbodových uchycením.



Pro jezdce do 18- ti let nutný doprovod rodiče, či zástupce a doporučujeme bezpečnostní
vestu.



Uvítáme pomoc se stavěním a následným úklidem překážek.



Psa – samce raději ponechte prosím doma.



Pořadatel nenese odpovědnost za případný úraz koní, jezdců, diváků a ztrátu věcí apod.



Zajištěno drobné občerstvení.



Oběd zajištěn pouze po zaškrtnutí kolonky v přihlášce, bez zaškrtnutí není stravování.

AKTUÁLNÍ PRAVIDLA naleznete na www.wecr.cz/dokumenty/
SEZNAM PŘEKÁŽEK naleznete http://www.wecr.cz/prekazky-we/

