
Online závody working equitation

Propozice 2. vydání

15.5. - 29.5.2021

Pořadatel: Jezdecký spolek Rtyně, IČ: 22846808

Místo: Online

Kontakty: Marie Růžičková: jsrtyne@gmail.com, +420725958257
Břetislav Růžička: +420602365359

Odkazy: Aktuální informace
https://jsrtyne.cz/online-workingove-zavody-js-rtyne/

Přihláška
https://forms.gle/JrC8iT6tBPMdHRYU8

Videonávod testů ovladatelnosti Z, L, S, P :-)
https://youtube.com/playlist?list=PLkLbYzVIS1TifBXgvUdyGvd0P3Gia
6u7F

Facebook
https://www.facebook.com/events/234834618391117

WEČR a ČBS pravidla pro WE ke stažení
http://www.wecr.cz/dokumenty/

Uzávěrka: Hlásit se můžete průběžně od vydání propozic maximálně do
úterý 25.5.2021

Popis akce:
Závody proběhnou ONLINE a jsou především tréninkového a vzdělávacího charakteru!
Děkujeme, že jdete do toho s námi. Organizace takových online závodů není nic lehkého :-)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Startující vstupují do soutěže s vědomím ZVEŘEJNĚNÍ
VÝSLEDKOVÝCH LISTIN A VIDEÍ VČETNĚ JEJICH HODNOCENÍ na internetu (Youtube,
Facebook, web JS Rtyně, WEČR). Materiály mohou být použité pro školení rozhodčích a
slouží ke vzdělávání startujících, rozhodčích i široké veřejnosti. ZVEŘEJŇOVAT BUDEME
VŽDY PRVNÍ 3 NEJLEPŠÍ VIDEA Z KAŽDÉ SOUTĚŽE.

Jedná se o subjektivní disciplínu a rozhodčí si pouští každé video pouze jednou v
reálném čase. Není v jejich časových možnostech každé video zkoumat do detailů,
stopovat a pouštět si ho několikrát. Na videu je také hodně věcí zkreslených, takže bude
kladen menší důraz například na linie/velikost kruhů atd. Veřejné kritické diskuze ohledně
výkonů startujících i hodnocení rozhodčích jsou nepřípustné. Pokud s hodnocením
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nesouhlasíte, napište email přímo nám, použijeme váš feedback pro diskuzi v rámci sboru
rozhodčích WEČR.

Vzhledem k charakteru soutěže nemusí být dodržena všechna pravidla WEČR + ČBS,
pokud je tak popsáno v těchto propozicích nebo v pláncích.

Soutěže jsou ve všech třídách vypsané jako otevřené – není nutné být členem WEČR
ani ČBS ani jiné organizace.

Můžete se přihlásit do libovolné soutěže nehledě na vaši dosaženou výkonnostní
třídu.

Výsledky se nezapočítávají do žebříčku WEČR ani nejsou kvalifikační na MČR.
Soutěže jsou otevřené všem kategoriím (Děti, Junioři, Senioři).

Každá jezdecká dvojice se může zúčastnit libovolného počtu soutěží.

Soutěže
Kompletní online soutěže WEČR: Pokud se přihlásíte do kompletní soutěže,
budete plnit drezurní test, test ovladatelnosti a případně rychlostní test. Za cenu
jednoho startovného. Dostanete tedy hodnocení/protokol za každý test.
>>Natočili jsme videonávod, abychom vám pomohli s představou trailu.<<

● č. 1/ Online třída Z (400,- Kč) – drezura Z1, test ovladatelnosti Z
● č. 2/ Online třída L (400,- Kč) – drezura L1, test ovladatelnosti L
● č. 3/ Online třída S (500,-Kč) – drezura S1, test ovladatelnosti S, rychlostní test
● č. 4/ Online třída P (500,-Kč) – drezura P1, test ovladatelnosti P, rychlostní test
● č. 5/ Online třída M (500,-Kč) – drezura WAWE, test ovladatelnosti M, rychlostní test

Připravujeme také online soutěže, kde budete jezdit pouze test ovladatelnosti.

● č. 6/ Test ovladatelnosti třída Z (300,- Kč)
● č. 7/ Test ovladatelnosti třída L (300,- Kč)
● č. 8/ Test ovladatelnosti třída S (300,- Kč)
● č. 9/ Test ovladatelnosti třída P (300,- Kč)

Pro bezudidlové/bezotěžové příznivce máme také online soutěže, které se
budou hodnotit dle WE pravidel Českého bezudidlového spolku (ČBS)

● 10/ Kompletní ČBS třída Z (400,-Kč) – drezura Z1, test ovladatelnosti ČBS Z
● 11/ Test ovladatelnosti ČBS třídy Z (300,- Kč)
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Průběh závodů
● Do soutěží se můžete hlásit v průběhu online závodů - maximálně však do ÚTERÝ

25.5.2021. Vypsané jsou kompletní soutěže, jak je znáte ze závodů. Nebo pouze
soutěže s testem ovladatelnosti.

● Drezurní úlohy WEČR naleznete na webu https://www.wecr.cz/dokumenty/ Nebo
odkaz na úlohu přímo v textu u soutěže v propozicích.

● Jsou již vypsané plánky kurzů testu ovladatelnosti třídy Z, L, S, P a M (vyznačené
překážky, start/cíl, průjezdy, místo kameramana). Natočili jsme pro vás videonávod
pro lepší orientaci na plánku.

● SOUTĚŽÍCÍ musí zaslat své video testy do soboty večera 29.5.2021.
Následné videa nemůžeme akceptovat. Rozhodčí budou od neděle
hodnotit vaše testy. Vždy se musí hodnotit testy stejné soutěže
najednou. Proto opožděná videa nebudou akceptována.

● Každou soutěž hodnotí platný rozhodčí WEČR. (Tereza Slabá, Břetislav Růžička)
● Rozhodčí má u sebe zapisovatele a během shlédnutí videa diktuje stejně jako na

závodech.
● Pozor na klasických závodech jsou od třídy S navíc souhrnné známky Chody a Kmih,

což jsme se rozhodli pro online soutěž vypustit, z videa se hůře hodnotí.
● Celkové vyhlášení bude formou videa nahráno na Youtube Jezdeckého spolku

Rtyně.
● Startující může být vyloučen z testu dle pravidel WEČR + ČBS, proto si je dobře

prostudujte. Pozor na pozdrav, tušírku, měnění pracovní ruky! Neprojetí startem a
cílem správným směrem atd. I na konci testu musíte pozdravit rozhodčího. Pokud
bude startující vyloučen, bude ohodnocen.

● Výsledné pořadí bude sestaveno nejdříve dokončené testy bez vyloučení, pak
vyloučení (ti budou seřazeni podle získaných bodů)

● Závody jsou hlavně motivační, tréninkové a vzdělávací! Pokud se vám něco
nepodaří, poučte se, nevzdávejte se a zúčastněte se dalších akcí. Working má být
hlavně zábava :-).

Oblečení a výstroj
● Oblečení jezdce i výstroj koně dle pravidel WEČR + ČBS

○ Děti a junioři povinná bezpečnostní přilba, ostatním je velmi doporučená, ale
může být i klobouk (pokrývka hlavy být musí)

○ Děti povinná bezpečnostní vesta (i páteřák)
● U testů ovladatelnosti jsou povoleny chrániče nohou koně. Nesmí být žádný

bičík/tušírka a pod.
● U drezurních testů jsou zakázané chrániče nohou koně a zvony.
● Bič může být maximálně 120 cm dlouhý. Bič je zakázaný ve všech testech
● všech tříd vyjma drezurního testu třídy Z, L a S, kde je povolený. Použití

pomůcek, které mohou bič nahradit (např. volný konec otěží) je zakázáno.

Kolbiště a překážky
● Jako kolbiště může být použit jakýkoli dostatečně rovný plac s vhodným povrchem

pro koně (jízdárna, hala, louka, …).
● Plánky testů ovladatelnosti budou připraveny pro kolbiště 20x40m.
● Snažte se co nejvíce dodržet pravidla WEČR pro technické parametry překážek,

budeme však tolerovat i provizorní řešení. Vždy však dbejte na to, aby překážky byly
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pro koně i jezdce bezpečné, umožňovaly správné překonání překážky a byly dobře
vidět na videu.

○ Jednoduchý slalom
○ Osmička
○ Skok (výška dle plánku)
○ Džbán
○ Kelímek
○ Různorodý podklad (plachta, starý, osuška apod.)
○ Kavaleta | nebo | |
○ Ulička | |
○ Branka provazová (popředu i couváním - předepsáno v plánku)
○ Vyjmutí garrochy ze sudu
○ Býk (napíchnutí kroužku) - alternativa kroužek s magnetem na stojanu
○ Odložení garrochy do sudu

Pronájem jízdárny JS Rtyně - Rtyně nad Bílinou
● Máte možnost využít naší jízdárny pro natočení svých testů. K dispozici postavěný

trail, nebo pripravené kolbiště pro drezurní test. Vše domluvíme předem. Platba 100,-
Kč/hodinu/koně. Platí se na místě v hotovosti.

Přihlášky
● Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto propozicích.
● Jako závaznou přihlášku vyplňte prosím formulář za každou soutěžní dvojici na

tomto odkazu:https://forms.gle/JrC8iT6tBPMdHRYU8
● Přihlášky přijímáme do úterý 25.5.2021.

Platby
● Cena startovného je stanovena u každé soutěže. Za každou jezdeckou dvojici a

soutěž.
● Po přijetí přihlášky vám zašleme platební údaje na váš email.
● Platby je nutné provést předem na účet tak, aby byly připsány na účet nejpozději do

pátku 28.5.2021.
● V případě odhlášení z online soutěže se platba nevrací.
● Pokud někdo vyžadujete daňový doklad, řekněte nám to předem, nebo to napište

do poznámky v přihlášce. Na pozdější žádosti můžeme reagovat pouze potvrzením
přijaté platby.

Videa + Fotka + Hudební doprovod
● Před startem každé části udělejte fotku, kde je dobře vidět výstroj koně a oblečení

jezdce (tedy celý kůň a jezdec, ideálně z boku). Tuto fotku zašlete společně s
videem.

● POZOR - Na začátku videa představte sebe (celé vaše jméno) a jméno vašeho
koně, řekněte - jakou soutěž právě jedete. Viz videonávod pro vás.

● Natáčejte z místa vyznačeného na plánku.
● Video musí být na šířku (landscape) a během celého testu musí být dobře vidět

celá jezdecká dvojice.
● Nejsou povoleny následné úpravy videí, např. zpomalování/zrychlování, sestříhávání

z více videí, vystřihování částí atd. Můžete vložit pouze lehký hudební podkres k
videu.
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● Videa musí být v co nejlepší kvalitě zaslány přes úložiště (google disk, uloz.to,
uschovna, atd.) a emailem poslán odkaz. Když se podaří, zašleme každému
soutěžícímu link na naše úložiště, kam bude moci své video nahrát i z mobilu.

● Hudba k WE neodmyslitelně patří, můžete tedy:
- pustit si hudbu z repráčku a jet v jejím doprovodu: preferováno!
- přidat hudbu do videa dodatečně (úprava zvuku nebude brána jako

nepovolená úprava)
- pokud nemáte repro bedýnky,  ani technické možnosti následného

dohrání hudby k videu, netrapte se, nebudeme za to strhávat body. (Na
klasických závodech techniku k hudbě zajišťuje pořadatel, vámi dodaná
hudba se projeví ve známce za celkový dojem.)

Odměny
● Jedná se o online závody, ale pošleme vám poštou floty - pro první tři umístěné v

každé soutěži! Budete vyzváni zaslat vaši kontaktní adresu pro zaslání floty.
● Tyto závody mají cíl hlavně motivační, tréninkový a vzdělávací.
● Pamětní diplom pro každého online zaslaný do mailu.
● První tři každé soutěže budou odměněny drobným dárkovým poukazem do eshopu

od našeho partnera závodů - zaslaným emailem.

Rozhodčí
● Rozhodčí budou pro jednotlivé soutěže domluveni dle počtu přihlášek, abychom vše

stačili zpracovat.
● Tereza Slabá, Břetislav Růžička

Přejeme hodně zdaru a ať vás working baví :-) Těšíme se na vaše videa!


