
Rozpis závodů Working Equitation Bzenec 9.7.2016 

Areál jezdecké stáje Bzenec, K. Klostermanna 1497, Bzenec 

Kolbiště i pracoviště: pískové  

 rozměr kolbiště:  70 x 60m 

 rozměr pracoviště:  120 x 40m 

Pořadatel: Vít Svrčina 

Rozhodčí: Mgr. Jana Bílková, Ph.D. 

Hlasatel: Hana Svrčinová 

Komisař na opracovišti: Pavel Čechovský 

Předpisy soutěže podle pravidel CSWE. 

 

Vypsané soutěže: 

Open (nečlenové CSWE – přístupno všem jezdcům i koním bez jakéhokoliv 

členství) 

1.“ Z“ děti a senioři dohromady /Drezurní úloha WE-Z1-AT 2016.pdf/ úloha se čte  + Test 

ovladatelnosti 

 National (členové CSWE) 

2. „Z“ děti, junior    /Drezurní úloha WE-Z1-AT 2016.pdf/ zpaměti + Test ovladatelnosti 

3. „Z“ senior           /Drezurní úloha WE-Z1-AT 2016.pdf/ zpaměti +  Test ovladatelnosti 

4. „S“ senior          /Drezurní úloha WE-S1-AT 2016.pdf / zpaměti  +  Test ovladatelnosti + test rychlosti 

 

Povolená ústroj a výstroj: 

Všechny soutěže se jedou s obouručním vedením koní. 

Ústroj a výstroj: Je povolené jet v libovolném jezdeckém stylu, ústroj a výstroj 

musí být v jednotném stylu, čisté, pokrývka hlavy nutná, po děti přilba s 

tříbodovým úchytem povinná, bezpečnostní vesta doporučená. 

http://files.working-equitation.webnode.cz/200001507-cf163d1115/Drezurni_uloha_Z1_AT_2016.pdf
http://files.working-equitation.webnode.cz/200001507-cf163d1115/Drezurni_uloha_Z1_AT_2016.pdf
http://files.working-equitation.webnode.cz/200001507-cf163d1115/Drezurni_uloha_Z1_AT_2016.pdf
http://files.working-equitation.webnode.cz/200001494-c9228ca2e9/Drezurni_uloha_%20S1_AT_2016.pdf
http://files.working-equitation.webnode.cz/200001494-c9228ca2e9/Drezurni_uloha_%20S1_AT_2016.pdf


Pokud chce jezdec mít vlastní hudbu pro drezurní zkoušku, musí ji dodat 

minimálně 1hod. před začátkem soutěže na CD (máme starší aparaturu). 

Startovné: 200 Kč/Z, 300 Kč/S, splatné při veterinární přejímce. 

Ceny: Floty pro umístěné na prvních 5ti místech v každé soutěži + poháry pro 

první 3 umístěné + drobné věcné ceny. 

Uzávěrka přihlášek: 2.7.2016,  jsbzenec@seznam.cz,  tel.: 736 648 521 

Ustájení – v omezené míře, nutnost rezervovat předem. Cena 300 Kč/box nebo 

250kč stání.  Parkování vozíků v areálu. 

Ubytování jezdců možné ve Bzenci. 

Občerstvení zajištěno. 

Veterinární přejímka koní od 8:00, začátek první soutěže 9:00 hod., možnost 

časového posunu dle počtu přihlášek. Veterinární podmínky budou stanoveny 

KVS. 

Veterinární a zdravotní služba zajištěna. 

 

V případě malého počtu startujících v jedné soutěži (méně než 3) bude soutěž 

zrušena, přihlášený se může přehlásit do jiné soutěže. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout 

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

 

 

Vyšetření krve nesmí být starší jak 6 měsíců. 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST, 

Jezdecká stáj Bzenec z.s. 

 

 


