
PROPOZICE ZÁVODŮ

Název:

Místo konání:

Datum: 20.05.2023 Typ závodů: D

Základní údaje

Pořadatel: Hlasatel:

Office: Vet. dozor:

Rozhodčí:

Kolbiště: Opracoviště:

Všeobecné údaje

Předpisy a podmínky účasti:

Námitky a protesty:

Veterinární přejímka:

Ustájení: Venkovní pedock 200,-          Venkovní úvaziště 100,-

Stravování:

Ubytování:

Popis cesty:

Poznámky:

Disciplíny Typ závodu: D

In Hand Trail, Trail - děti - Jezdecký klub Ydykseb

Trail - mládež, dospělí

Jízda zručnosti

Startovat lze s koněm starším 3 let, kromě disciplíny In Hand Trail, ve které lze startovat s koněm 

starším 1 roku.

Rychlostní disciplíny:

Pole bending

Barrel race

Vlajkový závod

Stuhový závod (startuje se ve dvojici!)

Penzion Ydykseb, Rekreační středisko Budoucnost, Penzion Kolonie

Nová Ves 35, Frýdlant nad Ostravicí, ve Frýdlantě odbočit směr Malenovice

Značení - AREÁL YDYKSEB

Startovat v disciplínách lze na základě vyplněné, odevzdané přihlášky, 

zaplacení startovného, splnění veterinární přejímky.

Účast v soutěžích je pouze na vlastní odpovědnost.

In Hand Trail - mládež, dospělí 

Ustrojenost jezdce: lze startovat v anglickém i westernovém stylu. Jezdec startuje v čistém 

westernovém/anglickém obleku, westernových/anglických botech, klobouku/přilbě, v košili nebo blůze 

s dlouhým rukávem. Chapsy, bičík, rukavice jsou povoleny. V kategorii Trail-mládež start pouze s 

bezpečnostní přilbou. Krátké nebo vysoukané rukávy nejsou povoleny. 

Výbava koně: lze startovat na kroužkovém či déčkovém udidle obouruč, na páce pouze na jedné ruce. V 

rychlostních disciplínách je povoleno startovat na páce obouruč. Mimo disciplíny In Hand Trail a Trail lze 

použít kamaše, zvony, bandáže, poprsník. Zapletení koní je povoleno ve všech disciplínách.

Další výbava: ostruhy - ano,  martingaly či vyvazovací otěže-ne

Závodu se nemohou zúčastnit jezdci, kteři v předešlých 3 letech startovali na MČR WRC a umístili se do 

6. místa. Mohou soutěžit pouze tréninkově bez zařazení do hodnocení.

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich 

poškození.Uhrazené poplatky se v případě odhlášení startovní dvojice nevrací.

V kategorii mládež lze startovat do 17 let včetně (od 18 dospělí), v kategoriích mládež nesmí startovat 

hřebci.

Pokud disciplínu v dané kategorii neobsadí minimálně 3 jezdci, tak se kategorie v disciplínách slučují!!

Vyplněná a odevzdaná přihláška, zaplacené startovné, veterinární přejímka.

Platné očkování, vyšetření krve IAE ne starší 12 měsíců.

Nepřijímáme!! Jdeme se přeci bavit a zasoutěžit si ne??!! :-D 

8-8:30 h a pro rychlostní disciplíny 12-12:30h, před složením koně

Restaurace Ydykseb +  občerstvení v místě konání závodů

YDYKSEB HOBBY ZÁVODY

Venkovní hala 45x25m

Jízdárna YDYKSEB, K.Čupová

Jízdárna YDYKSEB, K.Čupová

Lenka Hoferová

Andrea Venháčová

MVDr.Kateřina Partschová

Krytá hala 45x15m

Jízdárna YDYKSEB, Nová Ves 35, 739 11, Frýdlant nad Ostravicí



Startovné

Výše startovného: 300 Kč

Kancelářský poplatek: 100 Kč

Poplatek za pozdní přihlášení: 100 Kč

Způsob a podmínky platby:

V hotovosti v místě konání závodů v kanceláři pořadatele závodu.

Ceny

V každé soutěži bude udělováno:

Uzávěrka a kontakt

Uzávěrka přihlášek:

Způsob podání přihlášky:

Elektronicky na mail cupova.k@gsport.cz, vzor ke stažení na www.ydykseb.cz 

nebo facebook Jízdárna Ydykseb

Poháry a věcné ceny

12.05.2023

V případě startu 3 a více disciplín, startovné pouze 250,- Kč / 

osobu/ disciplínu


