
PROPOZICE ZÁVODŮ

Mistrovství ČR WRC dospělých

Smart ranch Kozlovice

19. - 20. 9. 2020

Základní údaje

Pořadatel: PWRC Kozlovice         Office: Mgr. Simona Dybalíková

Hlasatel: Čestmír Žyla         Kovář: Hynek Fister

Lék. služba: Bc. Nela Walachová         Vet. dozor: MVDr. Ivo Šturm

Rozhodčí: Sylvia Katschker (Rakousko)         Ringsteward: Veronika Rolínková

Klaus Fock (Rakousko) Mgr. Jana Bílková Ph.D.

Tech. delegát: Hynek Fister         Showmanager: Andrea Ondrouchová

Kolbiště: hala 30 x 60 m         Opracoviště: hala 20 x 35 m

Všeobecné údaje

Předpisy a podmínky účasti:

Námitky a protesty: V souladu s pravidly WRC ČR

Veterinární přejímka: Před složením koní z přepravníků

Ustájení:

Stravování: Bufet v místě konání

Ubytování: Penzion Na Mlýně www.namlyne.cz Chaty                www.chatyvbeskydech.cz

Penzion IBEX www.penzion-ibex.cz Hukvaldský dvůr        www.dvurhukvaldy.cz

Hotel U Fandy www.u-fandy.cz Hotel Hukvaldy          www.hotelhukvaldy.cz

Hotel Bartoš www.hotel-bartos.cz Penzion Letohrádek   www.relaxvpodhuri.cz

Popis cesty:

Poznámky:

Účastníci, kteří se akce účastní, se zavazují k dodržování  všech platných vládních omezení v 

souvislosti s pandemií COVID-19, jakožto všech ostatních platných zákonů a předpisů souvisejících a 

jsou povinni  se těmto nařízením přizpůsobit.

          Název:

          Místo konání:

          Datum:

Pokud nebude tato podmínka splněna, nebudou koně vpuštěni do areálu!

Koně musí mít vyšetření krve na IAE mladší než 12 měsíců.

Obec Kozlovice u Frýdku-Místku: areál se nachází na půl cesty mezi benzínovou pumpou a obecním 

úřadem na opačné straně potoku Ondřejnice než vede hlavní silnice.

Souřadnice:   49.4979664N,   18.2534672E

Box s napáječkou (pá - ne): 1900,- Kč (+ 650,- Kč / den navíc)

Turnajový box (pá - ne): 1500,- Kč (+ 500,- Kč / den navíc)

Ustájení je nutno zamluvit nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

Soutěže budou probíhat dle platných Pravidel WRC pro rok 2020.

Účast je možná pouze na základě řádně vyplněné přihlášky a zaplacení poplatků,

s platnou licencí jezdce a koně pro rok 2020, a splnění kvalifikačních podmínek pro start 

na mistrovství ČR WRC dospělých.



Vypsané soutěže:

Číslo Název disciplíny

      438 Otevřená Showmanship at Halter   All Ages      rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

      238 Amatér Showmanship at Halter   All Ages      rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

      431 Otevřená Western Horsemanship   All Ages      rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

      231 Amatér Western Horsemanship   All Ages      rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

      411J Otevřená Western Pleasure   Junior      rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

      411S Otevřená Western Pleasure   Senior      rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

      211 Amatér Western Pleasure   All Ages      rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

      401J Otevřená Reining Junior      2 kola, body z obou kol se sčítají

      201 Amatér Reining All Ages      2 kola, body z obou kol se sčítají

      401S Otevřená Reining Senior      2 kola, body z obou kol se sčítají

      401F Otevřená Freestyle Reining   All Ages      1 kolo, proběhne v sobotu 19. 9.

      446 Otevřená Ranch riding   All Ages      2 kola, body z obou kol se sčítají

      441 Otevřená Western Riding   All Ages      rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

      451 Otevřená Superhorse   All Ages      rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

      421J Otevřená Trail   Junior      2 kola, body z obou kol se sčítají

      421S Otevřená Trail   Senior      2 kola, body z obou kol se sčítají

      221 Amatér Trail   All Ages      2 kola, body z obou kol se sčítají

      461 Otevřená Barrel Race     All Ages      2 kola, obě kola proběhnou v neděli 20. 9.

      471 Otevřená Pole Bending  All Ages      2 kola, obě kola proběhnou v neděli 20. 9.

      453 Otevřená Hunt Seat Equitation All Ages      rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

      452 Otevřená Hunter Under Saddle All Ages      rozjížďka + finále pro 10 nejlepších

Účastnické poplatky

Výše startovného:      Kancelářský poplatek:

Poplatek za pozdní přihlášení:      Jiný poplatek: Warm-up

Způsob a podmínky platby:

Ceny

Výhry v každé soutěži: Pohár pro 1. - 3. místo Šerpa a deka pro vítěze

Stuha pro 2. - 6. místo Věcné ceny od sponzorů MČR

Finanční odměny dle Pravidel WRC Finanční odměny pro vítěze od pořadatele

Uzávěrka přihlášek a kontakt

Uzávěrka přihlášek: 14. 9. 2020 ve 20:00

Způsob podání přihlášky: Přihlášky posílejte na painthorseranch@seznam.cz

Adresa: Ing. Klára Šalková (+420 777 144 244)

Paint Western Riding Club, Kozlovice 928, 739 47

Veškeré platby v hotovosti na místě nebo předem na účet 115-3574980267/0100

VS: telefonní číslo uvedené na přihlášce

750,- Kč / start 100,- Kč / dvojice

100,- Kč / dvojice 100,- Kč / 5 min



Důležité informace:

Přibližný harmonogram

 15:00 Warm-up 

Prezentace jezdců

Sobota

8:00 Začátek soutěží   -   pořadí disciplín viz bod Vypsané soutěže

Neděle

8:00 Začátek soutěží   -   pořadí disciplín viz bod Vypsané soutěže

Slavnostní ceremoniál   -   vyhlášení vítězů a dalších úspěšných dvojic 

     bude zahájeno 45  minut po skončení poslední soutěže

Předběžný harmonogram soutěží bude zvěřejněný ve středu 16. 9. 2020 na www.smartranch.cz

Finální harmonogram soutěží bude zvěřejněný v pátek po prezentaci v hale a na www.smartranch.cz

 16:00 - 18:00

Pořadatel neodpovídá za nehody či nemoci, které by mohly postihnout účastníky nebo jejich koně. Pořadatel rovněž 

neodpovídá za případné škody či ztráty na majetku. 

Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka. 

V sobotu 19. 9. 2020 budou probíhat 1. kola dvoukolových disciplín (Ranch riding, Reining, Trail) a rozjížďky dalších disciplín 

(viz bod Vypsané soutěže ), bude-li v dané třídě aspoň 10 startovních dvojic. Jinak se pojede rovnou finále. 

V neděli 20. 9. 2020 se pojedou 2. kola (popř. finále), do nichž postupuje max. 10 nejúspěšnějších dvojic.

Obě kola rychlostních disciplín se budou konat v neděli po skončení disciplíny Trail.

U bodovaných disciplín v případě shody dosaženého skóre rozhoduje o umístění počet penalt. V případě více rozhodčích a kol 

soutěže pak jejich celkový součet. V případě shodného skóre i shodného počtu penalt se pojede rozjížďka. Soutěžní dvojice, 

která rozjížďku odmítne, ztrácí první místo a bude umístěna na místě druhém, bez ohledu na finanční výhru. Jezdec účastnící 

se rozjížďky se v případě diskvalifikace nemůže umístit hůř než na místě, na kterém měl shodu (např. byl-li před rozjížďkou na 

1. -  3. místě skončí celkově 3). 

U nebodovaných disciplín (Pleasure, Hunter Under Saddle) bude v případě shody  rozhodovat výsledek hlavního rozhodčího 

dne. Ten bude losován první den závodů, druhý den bude hlavním rozhodčím ten druhý z rozhodčích.

V pátek 18. 9. 2020 budou probíhat warm-upy (veřejný trénink v hlavní aréně - 5 min / 100,- Kč). Nejprve bude hala prázdná a 

upravená pro zájemce disciplíny Reining, možné je však  využít kužely pro trénink jiných disciplín bez překážek - např. Western 

Horsemanship, Hunt Seat Equitation, aj.  Po  skončení této části bude následovat stavění Trailu, krátké opracování a warm-up 

s překážkami trailového patternu (nejspíš 1. kola, ale záleží na domluvě před postavením). V případě zájmu lze mezi první a 

druhou částí zorganizovat hromadný warm-up disciplíny Pleasure, popř. Hunter Under Saddle.

Požadavky na warm-up je nutné posílat předem na adresu painthorseranch@seznam.cz nejpozději v den uzávěrky přihlášek, 

jinak není možné účast zaručit.

Pátek


