Co potřebuješ na závody:
• Peníze na startovné a dopravu, vždy pro jistotu min 2 000 – 2 500 Kč, nejlépe
aspoň 500 Kč v drobnějších bankovkách.
• Koňské průkazy
• Helma
• Vesta – všichni pod 18 let, NE páteřák!!
• Uzdečka, sedlo, čistá podsedlovka, popřípadě chrániče
• Ohlávka, vodítko (vodítko navíc)
• Přepraváky / zateplováky / chrániče
• 2 lonže na nakládání
• Deku na transport = odpocka
• Bič na parkur
• Tušírku na drezuru
• Základní čištění – kartáč, kopyťák
• Připravené sítě se senem
• Tašku s pečivem / pamlskama / mrkvema / jablky
• Čisté oblečení: bílé rajtky, sako, bílá košile / závodní tričko, RUKAVICE – parkur
tmavé, drezura bílé, lze i černé.
• Sladkou sváču pro sebe
Vše mít den předem připravené, aby se vše dalo jen vzít a jít, mít umyté postroje a své boty s chapsy.
Pokud chcete mít zapletenou hřívu a ocas, tak nejlépe si to předpřipravit den předem, nebo si ráno
přivstat. Dobře se vyspat a nasnídat.
Z domova jet ke koním už oblečeni v rajtkách, košili/z. tričku a popřípadě saku, přes to pouze tepláky a
bundu.
V kapse u saka mít nějaký pamlsek, aby po dojetí závodu na opracovišti mohl kůň hned něco dostat.
Ráno u koní:
Nakrmit koně, pečlivě vyčistit, dát koním ohlávku, deku na transport a chrániče.
Všechny věci na závody si připravit do kolečka k záchodu.
Nakládáni:
Kůň se nakládá s ohlávkou + problémový kůň přes ní i s uzdečkou.
Při nakládání mít vždy v kapse něco koni na zub, jako pochvalu / lákadlo.
Pokud kůň nechce do přepravníku a bič nestačil, natáhne se mu pod zadek 1 až 2 lonže.
Kůň se v přepravníku uvazuje na připravené vodítko, pokud tam není uváže se na
bezpečnostní jedno-tahový uzel.
Vykládání:
Kůň se odváže vodítko provlíkne pod příčkou, až vše je hotové, zahlásí se „ můžu“. Po oddělání
zadní příčky koně vyvádíme a hlavu mu tlačíme ke stěně. Jakmile je kůň venku, už u něj
vždy někdo musí být.
Na závodech:
Vedoucí výjezdu, či schopná osoba jde zaplatit startovné a zjistí přibližné info a kurz parkuru
Mezi tím koně rychle přečistit a připravit, pak už být v zavodním oblečení a jít na
opracoviště – koně nechat vše prohlédnout a soustředit si ho na sebe, nesmí me ho moc unavit.
Při prohlídce parkuru /drezurního obdelníku, vše pečlivě projít, prohlédnout všechny bubáky
nejen na kolbišti, ale i vedle kolbiště, kde by kůň mohl uskočit.
Poslouchat rady trenéra! :D
Hodně štěstí :)

Odjezd:
Vyzvednout průkazy koní, popřípadě finanční odměnu.
Nic nezapomenout :)
Koně připravit na transport – odsedlat, uzdečku sundavat jedině pokud máte kolem koňského
krku přehozené/chycené vodítko, nandat ohlávku, deku na transport, chrániče / přepraváky.
Doma u koní:
Mít v kapse připravené penízky za dopravu. Cca 1 500 – 2 000 Kč (pár drobnějších bankovek)
Vykládáme koně stejně jako na závodech s hlavou ke stěně atd.
Odvést koně na dvůr. Pomoct ostatním s věcmi z auta
Zaplatit dopravu. Postarat se o koně!
Pro méně zkušené:
Přepraváky

Zateplováky

Bič

Tušírka

Bezpečnostní uzel - Jednotahový

