1. Extreme Trail závody na Vysočině – 9. 9. 2017
Propozice
Závody jsou pro všechny příznivce EXTREME TRAILU bez ohledu na jezdecký styl. K účasti
není potřeba žádná licence ani členství v ETCZ (Extreme Trail Czechia).
Místo konání: Nová Říše
Pořadatel: Veronika Wagnerová
Hlavní rozhodčí: Libor Hanečka
Rozhodčí: Pavla Cihlová
Veterinární dozor: (bude upřesněno)

Vypsané soutěže a startovné:
Pony – ruka 200,‐ Kč (Kv)
Mládež ‐ ruka 150,‐ Kč (Kv)
Junioři ‐ ruka 200,‐ Kč (Kv)
Junioři ‐ sedlo – 200,‐ Kč (Kv)
Z ‐ ruka 250,‐ Kč
Z ‐ sedlo 250,‐ Kč
S ‐ ruka 300,‐ Kč
S ‐ sedlo 300,‐ Kč
T/K ‐ ruka 350,‐ Kč (Kv)
T/K ‐ sedlo 350,‐ Kč (Kv)
Extreme Race 400,‐ Kč

* (Kv) Kvalifikační na MČR
Kvalifikační závody mohou jet i soutěžící, kteří o kvalifikaci na MČR ETCZ 2017 nemají zájem!
Závody se konají pod záštitou Extreme Trail Czechia. Manuály ke všem soutěžím jsou na
www.extremetrail.cz.
Příjezd koní do 8: 00 hod., schůzka soutěžících s rozhodčím 8:30 hod.
Je nutno mít platné veterinární podklady. Průkaz koně s platným očkováním, krve na AIE ne
starší než 6 měsíců.
Uzávěrka přihlášek: do 6. 9. 2017 na mail: wagnerova.extreme@seznam.cz

Informace k soutěžím:







Všechny soutěže jsou otevřeny pro anglicky i westernově sedlané koně.
Jednotlivé starty se řídí pravidly ETCZ 2017.
Sleva na startovné pro členy ETCZ 20 %.
Soutěžní úlohy budou zveřejněny nejpozději týden před závody.
Počet startů je omezen.
Každá soutěž bude hodnocena podle Pravidel ETCZ 2017.

Trénink před závody: 8.8.2017 od 14:00, cena 200,‐ Kč/dvojice.
Bezpečnost:
 Všichni budou dbát na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních!
 Jezdci a startující se účastní akce na vlastní odpovědnost!
 Majitel si za své věci odpovídá sám.
 Během závodu jsou soutěžící, doprovod a diváci povinni dodržovat vyhrazené
prostory.
 V průběhu závodu smí do prostoru parku jen soutěžící, rozhodčí a povolané osoby.
Občerstvení: Zajištěno
Parkovaní bude vyhrazeno
Ubytování: www.hospodarskydvur.cz, cca 2 km od nás. Koňmo 30 min. Nebo možnost u nás
postavení stanu.
Ustájení: Bohužel nemáme, ale je možnost si postavit el. paddock.

Těšíme se na vás ‐ Team VW

