Název pořádajícího subjektu – oblast, ve které subjekt působí
Equites Gabreta – Eponion; Plzeňský kraj
Přihláška na akci – postovni-havran@equites-gabreta.com
1. Základní parametry
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie akce:

Dovednostní, všestranná

1.1.2. Název akce:
Equites Gabreta Challenge a Jízda pro Eponu
Závody pro koně trochu jinak
1.1.3. Pořadatel akce:

Barbora Růžičková

1.1.4. Datum akce:

10. 11. 2018

1.1.5. Místo konání akce:

Cvičiště Eponion
Dolní Dvorce u Kašperských Hor

1.2. Funkcionáři akce
1.2.1. Ředitel závodů:
1.2.2. Sekretář závodů:
Veronika Zídková

Barbora Růžičková
Barbora Růžičková, Kamila Břízová,

1.2.3. Kontaktní osoba:

Barbora Růžičková, Vojtěch Vildman

1.2.4. Hlavní rozhodčí:

Barbora Růžičková

1.2.5. Sbor rozhodčí:
Dominika Svobodová, Kristýna Kotalová,
Julie Langová, Veronika Zídková, Kamila Břízová, Vojtěch Vildman, Simona Floriánová
1.2.6. Stavitel tratí:
Dominika Svobodová, Kristýna Kotalová,
Julie Langová, Veronika Zídková, Kamila Břízová, Vojtěch Vildman, Simona Floriánová
1.2.7. Stavitel tratí junior:

viz stavitel

1.2.8. Rozhodčí na opracovišti:
Dominika Svobodová, Kristýna Kotalová,
Julie Langová, Veronika Zídková, Kamila Břízová, Vojtěch Vildman , Simona Floriánová
1.2.9. Zpracovatel výsledků:
viz sekretář
1.2.10. Lékařský dohled:
1.2.11. Veterinární dohled:

Jana Spěváčková
MVDr. Fišerová Martina, MVDr. Vajsová Lenka
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1.2.12. Podkovářský dohled:

Vojtěch Teplý, Jaroslav Kaufner

1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště:

1 ha, travnaté

1.3.2. Opracoviště:

travnaté

2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Přihlášky:

postovni-havran@equites-gabreta.com,
tel.: +420 606 425 219; +420 605 430 075

2.2. Uzávěrka:

7.11. 2018

2.3. Příjezd koní:

do 8:00 hodin

2.4. Prezentace:

7:30 – 8:30 hodin

2.5. Schůzka jezdců

8:40

2.6. Start soutěží:

9.00 hodin

11:11

3. Přehled soutěží, startovné a ceny
Equites Gabreta Challenge – Výzva keltského jezdectva – klání pro radost a ve všestranné
spolupráci koně a člověka
Level: Horse: Begin way - trail na ruce – společná základní disciplína pro všechny
Level: Centaur: Ground way – trail na ruce, vyšší stupeň obtížnosti
Pull way – trail na ruce a na oprati – dvou lonžích
Ride way – trail ze hřbetu – součást Jízdy pro Eponu
Level: Unicorn: Ride way – Celtic cross - terénní dráha napříč cvičištěm s úkoly
Trot(le) race  - společný klusový dostih
Jízda pro Eponu – Společná jízda po krásném podzimním okolí s cross-country vložkou
a složením díků pro bohyni koní Eponu
Startovné 100Kč/ disciplína. Počet disciplín celkem: 7. Platba na místě nebo předem na účet.
Při platbě předem malé díky – jedna vstupenka pro doprovod zdarma, usnadníte nám tím
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organizaci. :)

Ceny: Podle štědrosti sponzorů a možností pořadatelů, originální i praktické, pro lidi i koně.
 Dále zkušenosti a zážitky. 
4. Technická ustanovení
4.1. Předpisy
4.1.1. Akce se řídí Všeobecnými pravidly ČBS, Konkrétními pravidly dané
disciplíny ČBS, Veterinárními předpisy a dalšími ustanoveními ČBS.
4.1.2. Účastníci budou dekorováni dle Všeobecných pravidel ČBS čl. 3.7.
4.1.3. Ceny budou udíleny dle Všeobecných pravidel ČBS čl. 3.7.
4.1.4. Sázky nejsou povoleny
4.2. Veterinární předpisy
4.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady
(průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle
veterinárních směrnic pro příslušný rok.
4.2.2. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař
závodů při příjezdu.
4.3. Podmínky účasti, kvalifikace
4.3.1. Kvalifikace do jednotlivých soutěží popsána ve 3. Přehledu soutěží a
v přiloženém schéma. Postupové schéma platí pro pár – tedy pro konkrétní dvojici
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kůň a člověk.
4.3.2. Startující pár smí startovat v libovolném počtu disciplín při dodržování
postupového schéma.
4.3.3. Podmínka účasti v kat. Horse – pracovní vodítko nejméně 3,5m. Bude
k zakoupení i zapůjčení na místě, ke koupi doporučujeme objednat se předem.
4.3.4. Disciplín Ground way a Pull way do kategorie Centaur vč. se smí
zúčastnit i koně s dovršeným prvním rokem věku.
4.3.5. Březí klisny nepřevážené na místo konání závodu více než 30km se smí
od dovršeného 4. měsíce a do dokončení 9. měsíce březosti zúčastnit všech disciplín
do kategorie Centaur, v kategorii Pegas pouze Ground way disciplín. Do konce 4.
měsíce neomezeně.
Laktující klisny mezi 3.- 6. měsícem laktace se smí účastnit pouze jednodenních
závodů nebo disciplín v jednom dni a musí být oddojované v průběhu závodů. Po 6.
měsíci neomezeně.
Doprovod hříbětem je povolen při vzdálenosti převozu na závody do 30km a ruší
časová omezení účasti na závodech a povinnost oddojování. Doprovod hříbětem
přímo při disciplínách je povolen do kategorie Unicorn a pouze při disciplínách, kde je
závodní pár v kolbišti sám. Mimo kolbiště se nesmí hříbě pohybovat volně. Doprovod
hříbětem je povinné nejméně dva týdny dopředu hlásit pořadateli.

5. Obecné informace
5.1. Odpovědnost pořadatele - Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za
nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně)
účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
5.2. Ustájení
Box – vzdálený od místa konání 400m; 5x – nutná včasná rezervace; 100Kč/den
Venkovní paddock 100Kč/den.
Seno 80kč/den, možno objednat i bez ustájení.
5.3. Ubytování
Stan, širák u svého koně u paddocku zdarma.
Vlastní auto nebo karavan u svého koně v paddocku 50Kč jednorázově, nutnost hlásit.
Naše maringotka s možností paddocků hned u ní, kapacita 4 lidi pohodlně, 9 hardcore 
40Kč/osoba/den, nutnost se nahlásit včas a informovat 
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Blízká ubytovací zařízení, kde je možné námi poskytnout po domluvě ubytování pro koně
v bezprostřední blízkosti:
http://www.apartmanytrnov.cz/ - boxy
http://www.chalupa-pricna.cz/ - výběh
http://www.e-chalupy.cz/sumava/chalupa-dolni-dvorce-ubytovani-9513.php - výběh, boxy v dosahu
Do 1,5km vzdálená ubytovací zařízení, kde je to čistě teoreticky také možné, ale po vlastní iniciativě a
přípravě 
http://www.e-chalupy.cz/sumava/ubytovani-bohdasice-chalupa-pronajem-1383.php
http://www.farma-nadejov.cz/
http://www.penzionnahabesi.cz/
http://www.e-chalupy.cz/sumava/ubytovani-humpolec-na-sumave-chalupa-pronajmuti-2028.php
Do1.5km, kde to spíš možné nebude:
http://www.e-chalupy.cz/sumava/chalupa-bohdasice-pronajmuti-8032.php
http://www.e-chalupy.cz/sumava/ubytovani-opolenec-chalupa-pronajem-6529.php

5.4. Ostatní služby
Lékařská služba:

uvedena v bodě 1.2.10. (Funkcionáři závodů)
tohoto rozpisu

Veterinární služba:

zajištěna proti úhradě

Podkovářská služba:

zajištěna proti úhradě

Občerstvení:
Ve fázích příprav, plánujeme čaj, horké sirupy,
medovinu, prasátko na rožni a drobné dobroty, tak držte palce, ať to vyjde. 
Program bude doprovázet i malá soutěž pro diváky a herní koutek pro malé i velké.
Parkování vozidel:
terénní vozy)
6. Partneři závodů
Doufám, že doplníme dlooouhý seznam. 
7. Schvalovací doložka

Dolní Dvorce (označeno na louce, doporučujeme
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Rozpis zpracoval:
Barbora Růžičková

Rozpis za Výkonný výbor ČBS schválil:

