MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ETCZ 2017
V EXTREME TRAILU
PROPOZICE
Datum konání:
Místo konání:
Pořadatel:
Generální partner:

23.‐24. 9. 2017
Hot Hill Ranch Neslovice, 664 91 Neslovice, www.hothill.cz
Extreme Trail Czechia z.s., www.extremetrail.cz
SETERM CB a.s., www.seterm.cz

Ředitel závodů:
Rozhodčí:
Veterinární služba:
Zdravotní služba:

Michaela Zachová, tel.: 603 278 091, misa@hothill.cz
Libor Hanečka (hlavní rozhodčí) a Kristýna Kempfová
MVDr. Dominika Matušková

zajištěna

Uzávěrka přihlášek: pondělí 18. 9. 2017, 22:00 hod. (on‐line – viz odkaz dále). Pozdě podané přihlášky budou
zpoplatněny částkou 100,‐ Kč za každý start nahlášený po uzávěrce.
Zveřejnění startovních listin: středa 20. 9. 2017
Přejímka koní: pátek 16:00‐18:00 hod., sobota 7:00‐8:00 hod.
Je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz koně s platným očkováním, krve na AIE ne starší než 6
měsíců. Před vyložením koně je nutné předat průkaz koně do závodní kanceláře. Všem koním budou
zkontrolovány průkazy a kůň s jakýmikoliv projevy chorob nebude vpuštěn do areálu.
Prezence soutěžících: pátek 16:00–18:00 hod., sobota 7:00–8:00 hod.
Schůzka soutěžících s rozhodčími oba dny v 9:00 hod.
Přehled a pořadí soutěží – sobota 23. 9. 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O titul MČR ETCZ mládež – ruka (2 kola), startovné 250,‐ Kč/1 start
O titul MČR ETCZ junioři – ruka (2 kola), startovné 300,‐Kč /1 start
O titul MČR pony (2 kola), startovné 300,‐ Kč/1 start
1. kolo MČR ETCZ dospělí – ruka, startovné 400,‐ Kč/1 start
O titul MČR ETCZ mládež – sedlo (2 kola), startovné 250,‐ Kč/1 start
O titul MČR ETCZ junioři – sedlo (2 kola), startovné 300,‐ Kč/1 start
1. kolo MČR ETCZ dospělí – sedlo, startovné 400,‐ Kč/1 start
1. kolo Extreme Race dospělí – sedlo, startovné 300,‐ Kč
Working Trail (Rancher) ‐ sedlo 15+, startovné 300,‐ Kč
Extreme Trail Free Style – startovné 250,‐ Kč

Generálním partnerem ETCZ je společnost SETERM CB a.s.

Přehled a pořadí soutěží – neděle 24. 9. 2017:
1. O titul MČR ETCZ dospělí – ruka (2. kolo), startovné 400,‐ Kč
2. OPEN – ruka 15+ „Cena SETERM CB a. s.“, startovné 600,‐ Kč
3. O titul MČR ETCZ dospělí – sedlo (2. kolo), startovné 400,‐ Kč
4. OPEN – sedlo 15+ „Cena SETERM CB a.s.“, startovné 600,‐ Kč
5. 2. Kolo Extreme Race dospělí – sedlo, startovné 300,‐ Kč
Soutěže a jejich hodnocení se řídí pravidly ETCZ uvedenými na www.extremetrail.cz.
INFORMACE K SOUTĚŽÍM:















Soutěží o titul MČR ETCZ se mohou zúčastnit pouze kvalifikované dvojice.
1. kola se ve všech mistrovských kategoriích může zúčastnit soutěžící s více koňmi, pokud s nimi splnil
kvalifikační podmínku. 2. kola se může zúčastnit pouze s jedním vybraným koněm z 1. kola. Výsledky
obou kol se této dvojici sčítají do celkového pořadí.
Udělení titulů MČR ETCZ:
o Při počtu 3 a více startujících ve 2. kole: mistr, vicemistr, 2. vicemistr
o Při počtu 2 startujících ve 2 kole: mistr
o Při 1 startujícím ve 2 kole: bez titulu
Soutěže Extreme Race dospělí se může zúčastnit jakákoliv dvojice, která startovala ze sedla v 1. kole
MČR ETCZ
Soutěž Free‐Style je doplňková soutěž ETCZ otevřená všem zájemcům bez ohledu na ne/splněnou
kvalifikaci. Počet startujících omezen!
Soutěž Working Trail je otevřená všem zájemcům 15+ bez ohledu na ne/splněnou kvalifikaci. Počet
startujících omezen!
Všechny soutěže jsou otevřené i pro zahraniční účastníky (bez nároku na titul MČR ETCZ). Podmínkou
pro start zahraničních soutěžících je trvalý pobyt jezdce a místo ustájení koně mimo území ČR.
Sleva 20 % na startovném pro členy ETCZ. Sleva se nevztahuje na soutěže OPEN.
Členství ETCZ je možné vyřídit před konáním závodů na místě.
Soutěžní úlohy budou zveřejněné nejpozději 7 dní před závody.
Soutěž o finanční prémii OPEN je určena pro soutěžící 15+ a může se jí zúčastnit pouze dvojice, která
absolvovala alespoň 1 start během sobotních soutěží MČR ETCZ (zvlášť ruka a sedlo) s výjimkou pony
do 120 cm. Na soutěže OPEN se nevztahuje členská sleva ETCZ 20 %.
V soutěži OPEN bude k plné částce z vybraného startovného připočten v každé kategorii (ruka a sedlo)
finanční bonus 5.000,‐ Kč. Celková prémie bude rozdělena mezi nejlepší podle následujícího klíče:
o Při účasti 3‐ 5 startujících získává celou prémii pouze vítěz
o Při účasti 6‐10 startujících bude finanční částka rozdělena:
 50 % částky vítěz
 30 % částky 2. místo
 20 % částky 3. místo
o Při účasti 11 a více startujících bude finanční částka rozdělena:
 40 % částky vítěz
 25 % částky 2. místo
 20 % částky 3. místo
 10 % částky 4. místo
 5 % částky 5. místo

Soutěžící jsou povinni se seznámit se soutěžními pravidly ETCZ.

Generálním partnerem ETCZ je společnost SETERM CB a.s.

PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky on‐line na www.koneakce.cz – aktivní od pondělí 11. 9. 2017. Pozor! V prvních kolech soutěží o titul
MČR ETCZ máte možnost startovat s více koňmi (pokud jste se s nimi kvalifikovali). Pro první kolo můžete tedy
vyplnit více přihlášek. V tomto případě vyplňte pro druhé kolo jenom sebe, koně zvolíte po absolvování
prvního kola. V případě dotazů volejte 603 826 200 (Pavla Cihlová – správce pro sport ETCZ).
Tréninky před závody pro soutěžící:
Tréninky ve čtvrtek 21. 9. a pátek 22. 9., 10:00‐19:00 hod. Trénink je k boxovému ustájení koně zdarma.
Oblečení:
Startující by měl mít úbor odpovídající nasedlání jeho koně (anglie, western), povinná je pokrývka hlavy
(klobouk, kšiltovka, přilba).
Bezpečnost:
Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně.
Povinné vybavení pro soutěž mládeže a juniorů na ruce: rukavice a přilba
Povinné vybavení pro soutěž mládeže a juniorů ze sedla: přilba a chránič páteře nebo bezpečnostní vesta.
Odpovědnost:
Soutěžící zodpovídá za připravenost svojí a svého koně pro účast v závodě, soutěží se účastní na vlastní
zodpovědnost. Všichni majitelé a soutěžící jsou osobně odpovědni za škody způsobené třetím osobám jimi
samotnými, jejich zaměstnanci, jejich zástupci nebo jejich koňmi. Je důrazně doporučeno mít pro tyto případy
uzavřenu odpovědnostní pojistku, platnou ke dni konání závodů.
Organizace závodů:
Ve zvláštních případech, vyplývajících z neočekávaných nebo nepředvídaných podmínek, si organizátor
vyhrazuje právo po projednání se soutěžícími měnit tento rozpis. Každá taková změna bude bez prodlení
sdělena všem soutěžícím.
Během závodů jsou soutěžící, doprovod a diváci povinni dodržovat vyhrazené prostory pro bezpečný průběh
závodů.V průběhu soutěží smí do prostor Extreme Trail Parku kromě soutěžící dvojice a rozhodčích vstoupit
pouze pořadatelská služba či pořadatelem schválený fotograf.
Volné pobíhání psů je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno!!!
Diváci jsou povinni se zdržovat ve vyhrazených prostorách a dbát bezpečnosti při pohybu v blízkosti koní.
Divácké vstupné je dobrovolné. Každý platící divák bude zařazen do slosování o ceny.
Rezervace boxů:
Objednávky ustájení: Michaela Zachová, tel.: 603 278 091, misa@hothill.cz
Ubytování:
Ubytování na ranči 200,‐ Kč/noc/osoba (unimobuňky)
Country Saloon Zbýšov (4 km) http://www.saloon.cz/cz/ubytovani
Hotel Crlík Tetčice (3 km) http://www.crlik.cz/
Parkování a stravování:
Dovoleno pouze na vyznačených místech. Občerstvení bude zajištěno v areálu po celou dobu závodů.
Soutěžící svojí účastí v závodech dávají souhlas ke zveřejnění fotografií či videozáznamů jejich osoby na
webových stránkách či Facebooku pořadatele.
UPOZORNĚNÍ pro soutěžící i diváky: v prostorách areálu HOT HILL RANCH je instalovaný kamerový systém!

Generálním partnerem ETCZ je společnost SETERM CB a.s.

