SEMINÁŘ WORKING EQUITATION
s Barborou Svobodovou

sobota, 6.10.2018 - Equi Zádolí
(v případě většího zájmu přidáme neděli 7.10.2018)
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.
Program:
- Seminář začne posezením, kde si popovídáme o disciplíně Working Equitation a
pustíme si ukázková videa. Přímo na place si pak vysvětlíme a ze země nacvičíme
projetí jednotlivých překážek. Dozvíte se vše potřebné o průběhu závodu, pravidlech
disciplíny, prohlídce, jednotlivých testech i o tom, na co kladou rozhodčí při hodnocení
důraz.
- Následně budou probíhat tréninky na překážkách pod vedením Báry Svobodové.
Během tréninku si zkusíte různé překážky WE, otestujete si jemnost na pomůcky a
reakce Vašeho koně na různé, nezvyklé podněty. V případě zájmu si nakonec můžete
zkusit projet celý test ovladatelnosti (s komentářem/hodnocením oficiálního
rozhodčího WEČR .
Cena: 650,- Kč (Individuální trénink vč. úvodní teorie)
Diváci ZDARMA
Přihláška na seminář napište do textu v mailu:
- jméno a příjmení jezdce
- kontaktní telefon
- jméno koně
- pohlaví koně (hřebec, valach, kobyla)
- máte zájem o ranní teorii Ano/Ne?
- splňuje Váš kůň podmínky pro převoz dle SVS /krve ne starší než 12. měsíců a
očkování je dle platného schématu/ ? / Ano /Ne
- jaké disciplíně se věnujete a s jakou výkonností?
- jste členem WEČR?
- Objednávám oběd v hodnotě 70 Kč, ANO/NE

Platba za jezdce se provádí předem na účet, nejpozději do 1.10.2018.
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.
Parkování aut před domem podél silnice. Parkování aut s vlekem podél haly dole – po
panelce. Vše bude vyznačeno v mapce.
Informace
Hala 18x32 m geotextílie
Jízdárna 25x65 m písek
Kůň musí splňovat platné veterinární předpisy pro přesun koní dle SVS.
Při příjezdu je nutné ukázat průkaz koně! Zkontrolujte si platnost krve a očkování!
Pro všechny jezdce je povinná jezdecká bezpečnostní helma s tříbodových uchycením
a dětem do 15let povinná i bezpečnostní vesta, nebo páteřák. Pro jezdce do 18- ti let
nutný doprovod rodiče, či zástupce a doporučujeme bezpečnostní vestu.
Uvítáme pomoc se stavěním a následným úklidem překážek. Zákaz vstupu se psem.
Pořadatel nenese odpovědnost za případný úraz koní, jezdců, diváků a ztrátu věcí
apod.
Zajištěno drobné občerstvení.
POKUD MÁTE ZÁJEM O OBĚD, NAHLAŠTE SE EMAILEM, AŤ S VÁMI MŮŽEME
POČÍTAT.
Pořadatel: Equi Zádolí
http://www.equiZadoli.webnode.cz
Kontakt: Petra Hájková + 420 777 320 269, hajkova@borra.cz
Disciplína: Working Equitation Česká Republika, z.s. Web: http://www.wecr.cz

