
PROPOZICE ZÁVODŮ

Název:

Místo konání: Stáj Dvůr Židovice u Loun

Datum: 19.05.2018 C + D + licence

Základní údaje

Pořadatel: Hofiteam Židovice Showmanager: R. Hofmannová

Office: Hana Hofmanová Hlasatel: Ing. Vladimíra Pospíšilová

Lék. služba: MUDr. Lenka Vojtková Vet. dozor: MVDr. Josef Tajmr

Rozhodčí: Jaroslav Doležán Ringsteward: Lucie Doležánová

Tech. delegát: Simona Doležánová

Kolbiště: venkovní 80 x 50 m (pískové) Opracoviště: stan 60 x 21 m (pískové)

Všeobecné údaje

Předpisy a podmínky účasti:

Námitky a protesty:

v souladu s pravidly WRC ČR

Veterinární přejímka: sobota od 07:00-08:00 hod., splnění vet. předpisů pro rok 2018

Podmínky pro složení zkoušky jezdecké licence:

Uchazeči o licenci musí být členy WRC se zaplaceným členstvím pro rok 2018!

Ustájení: 350 Kč/den   box s napáječkou (cena zahrnuje podestýlku, seno a vodu)

100 Kč/den   ohrádka - vlastní (nádoby na vodu a jádro nutno vzít vlastní)

Ustájení není nutné! Rezervace boxů na tel. č. 606 446 317 R. Hofmannová

Stravování: občerstvení v areálu statku

Ubytování: Penzion Kocourov, tel.: 417 597 060; Penzion Havel Třebenice, tel.: 605 222 133

Penzion AV Třebenice, tel.: 603 257 892; Hotel Zlatý Lev Louny, tel.: 222 539 539

Popis cesty: Stáj Dvůr Židovice, Židovice 7, okres Louny

Poznámky:

Westernové závody  WRC  ČR

Typ závodů:   

Koně musí mít vyšetření krve na IAE ne starší než 12 měsíců. Psi se mohou pohybovat po 

areálu jen na vodítku!

Soutěže budou probíhat dle platných Pravidel WRC pro rok 2018. Účast pouze na základě řádně vyplněné 

přihlášky a zaplacení poplatků, s platnou licencí jezdce a koně pro rok 2018.

Jezdci skládající licenci WRC ČR - sobota 08:00 hod. písemný test z Pravidel WRC, po dokončení testu bude 

ihned následovat praktická část licence - úloha Western Horsemanshipu.



Vypsané soutěže:

Typ závodu: Typ závodu:

číslo číslo

638 338 Mládež      Showmanship at Halter

631 438 Otevřená  Showmanship at Halter

621 331 Mládež      Western Horsemanship

621 431 Otevřená   Western Horsemanship 

311 Mládež      Western Pleasure

411 Otevřená   Western Pleasure

438 321 Mládež      Trail

131 421 Otevřená  Trail

111 301 Mládež      Reining

121 401 Otevřená  Reining

101 352 Mládež      Hunter Under Saddle

452 Otevřená  Hunter Under Saddle

353

453

Výše startovného:

Poplatek za pozdní přihlášení: 100 Kč

Způsob a podmínky platby:

Veškeré platby za startovné a ustájení se platí v hotovosti na místě v kanceláři závodů.

Ceny

V každé soutěži bude udělováno:

dle Pravidel WRC 2018

1. místo pohár

1.-6. místo stuhy

věcné ceny

Finanční dotace:

dle Pravidel WRC 2018

Zvláštní ceny:

v  jednání…

Mládež      Hunt Seat Equitation

Otevřená  Hunt Seat Equitation

Jiný poplatek:

D + C 350 Kč 100 Kč

Pidilidi W.Horsemanship krok,klus 6-10

Pidilidi Trail s vodičem krok 3-10 let

Pidilidi Trail bez vodiče krok 6-10

název disciplíny název disciplíny

Pidilidi Showmanship at Halter 3-10

CD

sobota 19.05.2018       D   závody sobota 19.05.2018    C  závody

Nutné členství jezdce a registrace koně ve WRC ČR pro rok 

2018.

Licence jezdce na závodech tohoto typu NENÍ NUTNÁ!

Pidilidi musí být členy WRC pro rok 2018.

Nutné členství jezdce a registrace koně ve WRC ČR pro 

rok 2018.

Licence jezdce na závodech tohoto typu NUTNÁ!

Začínající Western Horsemanship 

Začínající Western Pleasure

Začínající Trail

Začínající Reining

Otevřená  Showmanship at Halter

Kancelářský poplatek:   



Uzávěrka a kontakt

Uzávěrka přihlášek:

Způsob podání přihlášky:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška.

Online na www.hofiteam.estranky.cz/aktuality

Zpětně Vám bude potvrzeno přijetí přihlášky!

Adresa: Hofiteam Židovice, El. Krásnohorské 2140, Louny 440 01 

E-mail: h.hofmanova08@gmail.com

Poznámky:

Přibližný harmonogram

Orientační schůzka jezdců:

čas typ závodu disciplína

so  19.05. prezentace jezdců

so  19.05. vetrinární přejímka

so  19.05. licence - písemný test + praktická část

so  19.05. začátek soutěží

13.05.18

Info na tel. č. 606 446 317  R. Hofmannová nebo na www.hofiteam.estranky.cz

Na Vaši účast se těší

Hofiteam Židovice

Další podmínky:

Pořadatel se svým showteamem si vyhrazují právo na změnu těchto propozic z technických nebo organizačních 

důvodů.

Disciplíny se pojedou v pořadí, které bude upřesněno pořadatelem po obdržení přihlášek. Mezi pořadatelem na 

jedné straně a návštěvníky, účastníky a majiteli koní na straně druhé není účastí na této akci uzavírán žádný 

smluvní vztah. Areál není střežen. Psi musí být po celou dobu akce na vodítku! Majitelé koní, předvádějící, 

doprovodné osoby a další účastníci zprošťjí pořadatele jakékoliv odpovědnosti za škodu na zdraví nebo za 

ztrátu, odcizení či poškození věci včetně zvířat, a finanční škodu, s vyjimkou případů, kdy toto není obecně 

závaznými právními předpisy dovoleno. Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty nebo jinými věcmi nese 

osoba, která je za věc odpovědná. Odpovědnost za škodu způsobenou osobami nese ten, kdo škodu způsobil 

nebo jeho zákonný zástupce. Uhrazené poplatky se v případě odhlášení startovní dvojice v žádném případě 

nevrací!

Všichni koně, kteří se účastní závodů, jsou povinni projít veterinární přejímkou. Koně, kteří nebudou mít 

příslušné veterinární osvědčení pro přesun za účelem konání sportovních akcí se všemi předepsanými 

náležitostmi platnými pro rok 2018, nebudou vpuštěni do areálu statku. Každý majitel koně nebo předvádějí 

předloží showmanagementu příslušné doklady pro převoz koně v souladu s veterinárními požadavky. Koně musí 

být zdraví a mít všechna řádná očkování, dle platného schématu a vyšetření nezbytná pro transport koní a účast 

na soutěžích. Majitelé koní či předvádějící garantují skutečnost, že ve stáji, ze které koně pochází, se 

nevyskytuje žádné nakažlivé onemocnění.

8:00-09:00

9:30

07:00-09:00

07:00-08:00


