DREZURNÍ ZÁVODNÍ TRÉNINK
Jelikož jsou jihočeští drezurní jezdci již nedočkaví vyrazit někam na závody a
kalendář drezurních závodů v jihočeské oblasti zeje v jarních měsících prázdnotou,
rozhodli jsme se uspořádat aktivní setkání příznivců drezůry. V přátelské atmosféře
vyzkoušíme naše koně v drezurním obdélníku, zjistíme tak, co nám ještě nejde a jako
nemalý bonus obdržíme cenné rady ve formě hustě popsaného protokolu. Každá
dvojice bude mít dostatečný čas na opracování kolem obdélníku a doufáme tak, že
domů pojedete s dobrým pocitem.
1. Základní údaje
1.2. Pořadatel:
1.3. Datum konání:
1.4. Místo konání :
1.5. 1. Drezurní obdélník:
1.5. 2. Opracoviště :

JK BOROVÁ + JK FALEA
21.4.2013
BOROVÁ U CHVALŠIN , okr. ČESKÝ KRUMLOV
20 x 60 m , písek + geotextilie
hala 22 x 44 m – písek , travnatý obdélník 20 x 60 m

2. Funkcionáři:
Rozhodčí: Daniela Křemenová, Hana Civišová
3. Technické údaje:
Trénink je přístupný pro všechny koně a jezdce i bez licencí!
Podmínkou účasti je korektní úbor, dle pravidel ČJF.
Každý jezdec bude mít možnost vybrat si 2 libovolné drezurní úlohy na
obdélníku 20x60m, které bude předvádět. Zajistí si potřebné protokoly drezurních úloh
a ty odevzdá při prezentaci. V případě vyššího počtu přihlášek bude předváděna pouze
1 úloha, proto jí prosím v přihláškách uvádějte jako první. Každému jezdci bude
poskytnut delší čas na opracování kolem obdélníku, nebo možnost opracovat a vjet
přímo z obdélníku. Proto také prosím o uvedení v přihlášce, zda bude dvojice startovat
zevnitř, nebo zvenku obdélníku.
Přihlášení jezdci budou rozděleni do dvou skupin dle dosažené výkonnosti:
1. skupina – jezdci, kteří se v minulých letech účastnili soutěží do stupně L
2. skupina – jezdci, kteří se v minulých letech účastnili soutěží stupně S a výše
V každé skupině budou jezdci seřazeni dle dosaženého procentuálního výsledku a v
obou skupinách bude dekorováno 5 nejlepších dvojic floty.
Startovní a výsledkové listiny listiny budou k dispozici na www.falea.cz

4. Peněžité plnění
4.1. Účastnický poplatek – bude vybíráno 200 Kč za start jedné dvojice
5. Předběžný časový harmonogram:
5.1. Prezentace do 9,00
5.2. Začátek tréninku : 10,00
6. Všeobecné údaje:
6.1. Jmenovité přihlášky do 19.4.2013 musí být uvedeno: jméno jezdce, koně, klub (nebo
stáj) a drezurní úlohy, které bude jezdec předvádět
Kontaktní osoba: Hana Civišová
e-mail: falea@seznam.cz
tel. 777 112 595
7. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
7.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy
koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle vet. směrnic pro rok
2013

