
ZÁVODY WORKING EQUITATION 
EQUIPARK SVINČICE 

 
1.  Základní údaje 

 
1.1. Místo konání: Equipark o.p.s, 434 01 Svinčice 
1.2. Termín konání: 27. 6. 2015 (sobota) 
1.3. Pořadatel: Michal Vaněk 
1.4. Kolbiště:  

- drezurní část: 20x40 m/písek (krytá hala) 
- ovladatelnost/rychlost: 35x62 m/písek (krytá hala) 

1.5. Opracoviště: 60x30 m/písek (venkovní jízdárna) 
1.6. Funkcionáři závodů: 

ředitel – Michal Vaněk 
sekretář – Michaela Maršová  
hlavní rozhodčí – Barbora Linhartová 
komisař na pracovišti – Lada Lodlová 
 

2. Technické údaje 
 
2.1. Předpisy:  
Platná pravidla CSWE pro rok 2015, účastníci National Competition musí být členy CSWE (platí pro rok 
2015). Podmínkou startu dané soutěže je minimální účast 5 závodních dvojic! 
 
2.2 Soutěže: 
 
1. „Cena firmy Cuzel“ 
Jízda zručnosti 
Soutěž otevřená pro kategorii děti do 13-ti let včetně bez vodiče nebo s vodičem (neregistrovaní CSWE) 
pouze zkouška ovladatelnosti - Z  
 
2. „Cena jezdeckých potřeb Janahorse.cz“ 
Open Competition „Základní třída – Z“ 
Soutěž otevřená pro neregistrované CSWE 
Drezurní test – drezurní úloha WE-Z1 (pro rok 2015) - úloha je čtená 
Zkouška ovladatelnosti – Z 
Prohlídka překážek bez koní. 
 
3. „Cena jezdeckých potřeb Jockey Exclusive“ 
National Competition „Základní třída – Z“ 
Soutěž otevřená pro registrovaní CSWE 
Drezurní test – drezurní úloha WE-Z1 (pro rok 2015) - úloha je čtená 
Zkouška ovladatelnosti – Z 
Prohlídka překážek bez koní. 
 
3. „Cena firmy ZALDI“ 
National Competition „Střední třída – S“ 
Soutěž otevřená registrovaní CSWE 
Drezurní test – drezurní úloha WE-S1 (pro rok 2015) - úloha je čtená 
Zkouška ovladatelnosti – S 
Rychlostní test – S 
Prohlídka překážek bez koní. 



Drezurní test: úlohy ke stažení na http://www.cswe.cz/drezurni-ulohy-/ 
Ovladatelnostní/rychlostní test: seznam možných použitých překážek při zkoušce ovladatelnosti na 
http://www.cswe.cz/prekazky2/ 
Kategorie soutěží naleznete zde: http://www.cswe.cz/news/kategorie-soutezi/ 
Registrace: více o registraci na tomto odkaze (je nutné provést co nejdříve): http://www.cswe.cz/clenstvi/ 
a) Předpisy „Open Competition“:  Pravidla CSWE pro rok 2015, účastníci nemusejí být členy CSWE pro tento 

rok. 
b) Předpisy „National Competition“:  Pravidla CSWE pro rok 2015, účastníci musejí být členy CSWE pro tento 

rok. 
Pro nečleny CSWE je umožněna jízda mimo soutěž, kdy platí: 

 Pro startující platí všechna pravidla pro podání přihlášek jako pro regulérní startující NC.  

 Pořadatel má právo odmítnout start mimo soutěž, nebo umožnit start pouze omezenému počtu 
dvojic.  

 Startovné platí účastník stejné jako u soutěže NC.  

 Účastník mimo soutěž má právo na protokol s výsledky své jízdy.  

 Účastník mimo soutěž nemá právo na umístění, ceny ani floty / kokardy.  

 Soutěžící mimo soutěž ani jeho kůň nemusí mít platné průkazy CSWE, ostatní doklady předkládané 
při registraci dvojice musí odpovídat pravidlům CSWE. 

 
3. Všeobecné údaje 
3.1. Přihlášky:  
Michaela Maršová, Mostecká 104, 434 01 Most 
tel.:  777 816 381, e-mail: michaela.marsova@gmail.com (do předmětu „Závody CSWE Svinčice“) 
3.2. Uzávěrka přihlášek: 17. 6. 2014 ve 20:00 hodin 
Přihlášku stahujte na tomto odkaze:  
www.prepravakoni.com/resources/prihlaska_zavody_27_6_2015-WE_Svincice.docx 
3.3. Startovné: 
soutěž č.1. 200,- Kč za soutěž/kůň/osoba 
soutěž č.2. 250,- Kč za soutěž/kůň/osoba 
soutěž č.3. 150,- Kč za soutěž/kůň/osoba 
soutěž č.4. 250,- Kč za soutěž/kůň/osoba 
Platba startovného proběhne převodem na účet po doručení přihlášky, připsání na příslušný účet musí být 
nejpozději do 22. 6. 2015 18:00 hod. Platební údaje budou dodány po přijetí přihlášky. V případě nedoručení 
platby bude místo v soutěži nabídnuto přihlášeným “pod čarou”. 
Dodatečné přihlášky po uzávěrce (dvojnásobné peněžité plnění) lze přijmout nejpozději 1 den před konáním 
závodů.   
Změna startovního pořadí je možná za poplatek 100 Kč. 
V ceně startovného drobné občerstvení. 
3.4. Prezentace: 27. 6. 2015 do 8.00 hodin (možno na tel. 777 816 381) 
v kanceláři na věži - hala Equiparku Svinčice 
3.5. Technická porada: nekoná se 
 
3.6. Časový program : 27. 6. 2015 
-  8:30 hod – soutěž č. 2 – drezúrní část 
- následuje – soutěž č. 3, 4 – drezúrní část 
- následuje – soutěž č. 1 
- následuje – vyhlášení výsledků soutěže č. 1 
- následuje – soutěž č. 2 – test ovladatelnosti 
- následuje – vyhlášení výsledků soutěže č. 2 
- následuje – soutěž č. 3 – test ovladatelnosti 
- následuje – vyhlášení výsledků soutěže č. 3 
- následuje – soutěž č. 4 – test ovladatelnosti, rychlostní test 
- následuje – vyhlášení výsledků soutěže č. 4 
 

http://www.cswe.cz/news/kategorie-soutezi/
http://www.prepravakoni.com/resources/prihlaska_zavody_27_6_2015-WE_Svincice.docx


 
3.7. Ustájení:  
box/stelivo: 300,-Kč za 1 den + záloha ve výši 300,-Kč za každý box - bude vrácena po předání vyčištěného 
boxu. 
Rezervace na tel. 777 816 381 Michaela Maršová (nutno nahlásit nejpozději 2 dny před akcí). 
3.8. Ubytování: možná rezervace v přilehlém hotelu (http://www.hotelring.cz/). 
3.9. Stravování: zajištěno v areálu Equipark Svinčice a blízkém okolí. 
3.10. Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. 
3.11. Odpovědnost: Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a 
jejich poškození. 
4. Veterinární předpisy 
4.1. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní průkazy koní, se záznamy o vakcinaci proti influenze 
(ne starší 1 rok) a o serologickém vyšetření na infekční anemii (ne starší dva roky). 
4.2. Přejímka koní: nekoná se 
5. Poskytované služby 
5.1. Zdravotnická služba: zajištěna 
5.2. Veterinární služba: dle pravidel CSWE na telefonu 
5.3. Podkovářská služba: dle pravidel CSWE na telefonu 
 
6. Ceny 
6.1.  
Soutěž č. 1 
- věcné ceny pro  1.-5. místo, 1.-3. místo pohár, dekorování a floty dle PJS 
Soutěž č. 2 
- věcné ceny pro  1.-5. místo, 1.-3. místo pohár, dekorování a floty dle PJS 
Soutěž č. 3 
- věcné ceny pro  1.-5. místo, 1.-3. místo pohár, dekorování a floty dle PJS 
Soutěž č. 4 
- věcné ceny pro  1.-5. místo, 1.-3. místo pohár, dekorování a floty dle PJS 
 
7. Ostatní 
7.1. Čtenáře drezúrní úlohy si každý jezdec zajistí sám. 
7.2. Sadu identifikačních čísel nutno mít s sebou. 
7.3. Pořadatel vyžaduje u startujících korektní jezdecký úbor pro Working Equitation 
(http://www.cswe.cz/pravidla-cswe/). 
Jezdci mladší 15-ti let mohou startovat pouze na základě potvrzení zákonných zástupců dle pravidel CSWE. 
Formulář pro vyplnění je součástí pravidel CSWE pro rok 2015. 
Účastníci do 15-ti let nutná jezdecká vesta a jezdci do 18-ti helma s tříbodovým uchycením. Nad 18 let helmu 
doporučujeme, ale jak pravidla CSWE praví, může být i klobouk. 
Sedla: jsou zakázána dostihová sedla a dámská sedla. 
Hudební doprovod: Každý závodník má možnost zaslat nejpozději ke dni 22. 6. 2015 vlastní muziku k 
drezúrnímu testu, testu ovladatelnosti a testu rychlosti. Neučiní-li tak, bude mu hudební doprovod vybrán a 
spuštěn organizátory. 
V soutěžích stupně Z:  
Uždění: stihlo jednou nebo dvakrát lomené, tlusté minimálně 10 mm. Z bezudidlových uždění jsou povoleny: 
sidepull, bosal, hackamore. Parelliho ohlávka a stájová ohlávka jsou zakázané 
V soutěžích stupně S: 
Uždění: stihlo, pákové nelomené či lomené udidlo s r ameny o délce max 10 cm, Pelham, Kimblewick.  
Z bezdudidlových uždění jsou povoleny - sidepull, bosal, hackamore, BB uzdění. 
7.3. Volné pobíhání psů je zakázáno! 
 
8. Kontaktní osoba 

tel.: 777 816 381, Michaela Maršová 
V Mostě dne 25. 5. 2015 

http://www.hotelring.cz/
http://www.cswe.cz/pravidla-cswe/

