VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE ČBS & WEČR
Výkonné výbory obou spolků se dohodly na následující formě vzájemné spolupráce při
organizaci závodů v disciplíně „Working Equitation“ – při zařazení bezudidlových soutěží.
•

Bezudidlové závody jsou pořádány vždy pod hlavičkou ČBS. V případě uspořádání
soutěže pro jezdce s koňmi bez udidla v rámci organizace závodů pod WEČR, budou tyto
soutěže probíhat pod záštitou ČBS a budou se řídit pravidly ČBS pro danou disciplínu.

•

Jezdci, kteří se budou účastnit soutěží WE bez udidla musí splňovat podmínky členství v
ČBS.

•

Pořadatelé, pořádající bezudidlovou soutěž v rámci WEČR musí být členem WEČR,
zároveň již ale nemusí být členem ČBS! Pořadatelé, kteří zařadí WE do ČBS závodu,
musí být členem ČBS, zároveň již ale nemusí být členem WEČR. Toto bude zakotveno
v pravidlech disciplíny WE dle ČBS.

•

Pořadatelé, kteří otevřou soutěž pro jezdce a koně bez udidla jsou povinni zaslat výsledky
z této soutěže na e-mail: sekretar@bezudidlovyspolek.cz, a to do 14 dnů od konání akce.

•

Vzhledem k faktu, že ČBS aktuálně nemá vlastní fundované rozhodčí pro disciplínu WE,
budou na všech akcích hodnotit bezudidlové soutěže rozhodčí WEČR – po jejich
předchozím souhlasu a po doškolení ČBS. Pokud se bude chtít člen ČBS stát rozhodčím
WE soutěží, musí se stát schváleným rozhodčím WEČR dle pravidel WEČR a projít
následným doškolením ČBS.
PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

•

ČBS převezme pravidla pro disciplínu WE od WEČR.

•

V rámci převzatých pravidel dojde pouze k dílčím změnám, především ve výstroji koní a
jezdců a také v sekci bezpečnostních prvků.
Stručný přehled dílčích změn:
− Soupis jednotlivých povolených druhů bezudidlového uždění

− Všichni jezdci ve všech výkonnostních třídách jsou povinni mít bezpečnostní
vestu do věku 18 let včetně.
− Všichni jezdci ve všech výkonnostních třídách jsou povinni mít bezpečnostní
přilbu do věku 21 let včetně.
− Jezdci, startující ve třídě „S“ a vyšší, kteří dosáhli věku 22 let mohou startovat
bez bezpečnostní přilby. Avšak musí být pokrývka hlavy (ve stylu výstroje)
− Všichni koně, kteří startují v bezudidlové soutěži a pohybují se mimo ustájení,
kolbiště nebo obdélník musí mít z bezpečnostních důvodů na hlavě
ohlávku/bezudidlovou uzdečku nebo jiné povolené bezudidlové uždění
k němuž jsou připnuty otěže nebo vodítko. Jezdec je může držet v ruce, nebo
je mít připevněny k sedlu tak, aby neomezovali volný pohyb hlavy.
•

V rámci bezudidlových soutěží nedojde ke změně v hodnocení výkonů v soutěžích WE.

•

Pro otevření soutěže je nutné naplnit minimální počet startujících dvojic. Minimální počet
startujících dvojic v soutěži a jednotlivých odděleních (jezdci s bezudidlovou uzdečkou,
ohlávkou a jezdci s nákrčníkem, bičíky) i kategoriích (věkové kategorie) jsou 3 dvojice
jak u ČBS tak i u WEČR.
-

V případě více oddělení a kategorií v rámci soutěže ČBS (jezdci s bezudidlovou
uzdečkou, a jezdci s nákrčníkem, nebo věkové kategorie dle ČBS) je možné při
malém počtu soutěžících oddělení i kategorie sloučit dle všeobecných pravidel
ČBS.

-

V případě, že se minimální počet nenaplní v rámci otevřené soutěže jednotlivých
spolků, mohou po dohodě s pořadatelem jezdci startovat mimo soutěž, nebo svůj
start pojmout formou ukázky. Start mimo soutěž bude ohodnocen rozhodčími,
jezdec však nebude mít žádné umístění.

•

ČBS vypracuje stručný soupis pravidel pro základní orientaci v hodnocení drezúrních
bezudidlových soutěží, kde budou popsány hlavní rozdíly mezi drezúrní úlohou
absolvovanou koněm s udidlem a koněm bez udidla, včetně výčtu povoleného a
zakázaného bezudidlového uždění, případně vytvoří video s komentářem, které poskytne
rozhodčím WEČR.

•

Došlo ke vzájemné dohodě, že v letošním roce se pro bezudidlové jezdce budou vypisovat
pouze otevřené soutěže třídy „Z“ a „L“ tzn., že se budou konat pouze drezurní testy a testy
ovladatelnosti. Otevřená soutěž třídy Z umožňuje vypsání pouze testu ovladatelnosti.
-

V rámci jednoho závodního dne může kůň absolvovat max. 4 testy!

•

Úprava a přijetí pravidel proběhne co nejdříve – aby se rozhodčí WEČR mohli včas
seznámit s pravidly hodnocení, a to na semináři pod hlavičkou WEČR pořádaném 6. 4.
2019 v Trnové u Prahy.

•

ČBS zváží možnost registrace koní do spolku, včetně vytvoření databáze dvojic (jezdec a
kůň) přístupné WEČR tak, aby bylo možné ověřit výkonnost dvojice a její posun do vyšší
úrovně v následujících sezónách.
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