
Seminář Working Equitation - Trnová  
 
Zveme Vás na seminář v disciplíně Working Equitation, který se bude konat            
v neděli 10. března 2019 a v sobotu 6. dubna 2019 v Jezdeckém areálu              
Trnová, Trnová 28, Praha-západ v kryté hale. Je možné se přihlásit na jeden             
či na oba termíny. 
 
Seminář je určen jak pro workingové      
začátečníky, kteří si chtějí překážky     
WE vyzkoušet, tak pro workingové     
jezdce, kteří se účastní závodů v této       
disciplíně.  
 
 
Velmi uvítáme účast bezudidlových či     
“bezotěžových” jezdců, jelikož spolky    
WEČR a ČBS (Český bezudidlový     
spolek) by ve vzájemné spolupráci     
rády disciplínu working equitation    
zpřístupnily i jezdcům, kteří preferují     
jízdu bez udidla nebo i bez otěží       
(aktuálně se připravují podklady ke     
spolupráci obou spolků, bližší    
informace se brzy dozvíte na     
webových stránkách WEČR). 
 
 
Seminář proběhne formou individuálních tréninků (cca 50 min), kdy budou v hale současně dva              
jezdci se svými koňmi projíždět WE překážky pod vedením Barbory Svobodové a Veroniky             
Slavíčkové. Každá lekce bude uzpůsobena schopnostem, stupni výcviku a zkušenostem jezdecké           
dvojice s disciplínou WE. 

● Cena za lekci je 350 Kč a je splatná předem na účet. 
● Poplatek za využití haly je 250 Kč a platí se na místě (pro koně neustájené v Trnové). 
● Povinná bezpečnostní vesta pro jezdce mladší 15 let, povinná helma pro všechny jezdce. 
● Koně neustájení v Trnové musí splňovat podmínky pro převoz koní dle SVS (krve). 
● Prosím uklízejte po svém koni (v hale k dispozici sběrače a před halou popelnice na trus) 

 
Uzávěrka přihlášek: 24.2.2019. Přihlášky zasílejte prostřednictvím vyplnění formuláře zde:  
https://docs.google.com/forms/d/1bxaseJplUKO1o7fVc3bWCsoto52mXVVogEKYvJdKnfo/edit?usp=s
haring 
 
Uzávěrka plateb: připsání na účet do 4.3.2019 (při zrušení účasti nejpozději tři dny předem bude               
100% částky vráceno na účet, při pozdějším zrušení možno poslat náhradníka, jinak platba propadá). 
 
Případné dotazy zasílejte emailem na veronika.slavickova@gmail.com. 

 
Informace o spolku WEČR včetně aktuálně platných pravidel najdete zde: 
http://www.wecr.cz/dokumenty/ 
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