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Pravidla ETCZ pro rok 2018
Extreme Trail je určený pro jezdce a koně s potřebnými znalostmi práce ze země a jezdeckými
zkušenostmi. Uvedená pravidla jsou vytvořena s ohledem na maximální bezpečnost všech
účastníků. Výcvikové a tréninkové metody na extreme-trailových překážkách by měly být aplikované
pod zkušeným a odborným dohledem. Žádný z účastníků nesmí přeceňovat schopnosti své ani
svého koně. Výcviku, tréninků a soutěží se každý účastní na vlastní zodpovědnost a ručí za škody
způsobené jím či jeho koněm sobě, svému koni a třetím stranám. ETCZ neodpovídá za nehody
nebo poškození, které nastaly ve spojení s obsahem této příručky.
Cílem Extreme Trailu, který je otevřený pro všechny jezdecké styly a plemena koní, je vybudovat
skutečné partnerství mezi koněm a člověkem. Překonávat překážky jistě a klidně, uvolněně a s
rovnoměrnou rychlostí. Systematický výcvik posiluje u koně samostatnost, sebedůvěru a jistotu při
překonávání extrémních překážek a netradičních situací. Při pravidelném výcviku získává dvojice
postupně jistotu a vzájemnou důvěru, zlepšují překonávání překážek s technickou přesností,
jemností a rychlostí. Úrovně obtížnosti jsou postupně navyšovány a nejnáročnější překážky a jejich
různorodé překonávání jsou určeny pro nejzkušenější dvojice.
Smyslem výcviku je dát koni svobodu a podmínky pro samostatné rozhodování. Při výcviku na
překážkách je práce ze země nezbytný výcvikový prvek. Přitom je kůň na překážku vyslaný či
navedený na dlouhém vodítku vodičem stojícím či pohybujícím se mimo překážku. Tímto jsou
přirozené smysly a reflexy koně, jakožto útěkového zvířete, ze strany člověka minimálně
ovlivňované. Vlastní zodpovědností na aktuální situaci (překážce) se kůň učí jak poslušnosti, tak
důvěře v člověka. Učí se samostatně dávat pozor na překážku, přitom snižuje hlavu, začíná
překážku kontrolovat (očuchávání, hrabání, odžvýknutí) a hledá ideální cestu k překonání.
Výsledkem je pak vzájemná důvěra, kdy kůň věří člověku, že ho nevede do nepřekonatelných
situací a člověk pak důvěřuje svému koni, že mu pomůže překonat i ty nejnáročnější situace
s klidem a jistotou. Tato adaptace na extrémní situace pak usnadní koni se lépe vyrovnat
s překážkami s jezdcem v sedle.
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1. Extreme Trail Czechia, z.s. (dále jen ETCZ)
1.1. Poslání ETZC
ETCZ je nezávislá dobrovolná sportovní organizace podporující volnočasové, tréninkové a soutěžní aktivity
všech zájemců o Extreme Trail. Sdružuje jednotlivé občany, jezdecké stáje a kluby, zájmové skupiny občanů,
podnikatelské a jiné subjekty. ETCZ zároveň stanovuje pravidla a směrnice pro soutěže Extreme Trail.
Pravidla, jak jsou zde uvedena, platí od 1. 3. 2018. Musí být všemi členy ETCZ a ostatními kluby a spolky,
které s ETCZ kooperují, respektována a na soutěžích uznaných ETCZ přísně dodržována.

1.2. Soutěže ETCZ
Všechny soutěže ETCZ se mohou absolvovat na ruce i ze sedla, s výjimkou kategorie „Pidi-lidi“pouze ze sedla a kategorie pony do 120 cm - pouze na ruce. Jsou otevřené pro všechny jezdecké styly
a plemena koní, oslů a jejich kříženců.
ETCZ klasické soutěže
 Extreme Trail – soutěže probíhají na odpovídajících extreme-trailových překážkách. Překážky
v klasických soutěžích se překonávají v kroku, přejezdy mezi překážkami jsou ve vyšších kategoriích
povolené v rychlejších chodech. Rozhodující je preciznost provedení.
ETCZ rychlostní soutěže:
 Extreme Race – rychlostní soutěže probíhají na extreme-trailových překážkách. Rozhodující je čas a
preciznost provedení.
 Working Trail (tzv.“soutěže zručnosti“) – rychlostní soutěž, probíhá na překážkách vystavěných na
aréně (jízdárna, hala). Rozhodující je čas a preciznost provedení.
ETCZ doplňkové soutěže:
ETCZ může v rámci závodů vypsat doplňkové soutěže, podporující zájem především dětí a mládeže.
Hodnocení těchto soutěží bude podle pravidel obecně známých.

2. Soutěžní kategorie
2.1. Výklad pojmů
Soutěžící (účastník) – jezdec či vodič, který se účastní závodů
Soutěžní dvojice – jezdec či vodič startující s konkrétním koněm
Žolík (Jocker) – překážka označená v soutěžním plánku bez předem určené varianty překonání. Výklad
překážky bude oznámen rozhodčím na schůzce se soutěžícími v den závodů.

2.2. Soutěže a kategorie – přehled
kategorie

varianta

Kůň (KVH v cm)

Soutěžící - věk

1

Pony
Extreme Trail

Ruka

Do 120

12+

2

Děti
Pidi-lidi

Sedlo

Bez omezení

4-7

3

Mládež
Extreme Trail

Ruka
Sedlo

Bez omezení

8-11

4

Junioři Z
Extreme Trail

Ruka
Sedlo

Bez omezení

12-17

5

Junioři S/K
Extreme Trail

Ruka
Sedlo

Bez omezení

12-17

4

Z
Extreme Trail

Ruka
Sedlo

Bez omezení

15+

5

S
Extreme Trail

Ruka
Sedlo

Bez omezení

15+

6

T/K
Extreme Trail

Ruka
Sedlo

Bez omezení

15+

7

Open
Extreme Trail

Ruka
Sedlo

Bez omezení

15+

8a

Junioři
Working Trail

Ruka
Sedlo

Bez omezení

12-17

8b

Dospělí
Working Trail

Ruka
Sedlo

Bez omezení

15+

9a

Junioři
Extreme Race

Sedlo

Bez omezení

12-17

9b

Dospělí
Extreme Race

Sedlo

Bez omezení

18+

2.3. Soutěže a kategorie – manuál
a) Všechny postupové kategorie se berou samostatně pro soutěže na ruce a ze sedla.
b) Věk soutěžícího v kategoriích pro účast na MČR ETCZ je stanoven ke dni začátku platnosti těchto
pravidel, tedy 1.3.2018.
c) Soutěžící, který dosáhne v průběhu sezóny 8, 12, 15 let, může startovat dobrovolně i v kategorii vyšší,
čímž není dotčen bod 2.3.b)
d) Pořadatel není povinen v rámci závodů vypisovat všechny uvedené soutěže a kategorie.
e) Soutěžní plánky sestavuje pořadatel, schvaluje hlavní rozhodčí.
f) Propozice k závodům musí pořadatel zveřejnit minimálně 14 dní před jejich termínem.

g) Pro účast v soutěžích není podmínkou být členem ETCZ, s výjimkou účasti na MČR ETCZ a
hodnocení Šampionátu ETCZ 2018.
h) Na členy ETCZ se na každých oficiálních závodech pod hlavičkou ETCZ vztahuje sleva na
startovném a případně další výhody, které může určit pořadatel.
2.3.1.

Pony Extreme Trail:

a) Kategorie je určená pro nejmenší pony do 120 cm KVH, soutěže probíhají pouze na ruce, věk vodiče
12+ bez dalšího omezení.
b) Maximálně 10 překážek - všechny překážky s výjimkou překážek znemožňující plynulé překročení.
c) Čas orientační při rovnosti bodů.
d) Věk koně 2+.
e) Kvalifikační kategorie pro účast na MČR ETCZ 2018.
2.3.2.

Děti kategorie „Pidi-lidi“

a) kategorie je určená pro děti ve věku 4 – 7 let. Hlavním cílem je podporovat zájem o jezdectví v útlém
věku a umožnit získávání soutěžních zkušeností.
b) maximálně 6 překážek „rovně dopředu“ - jednoduché lávky ložené na zemi (min. šířka 60 cm),
vodorovné klády, uličky, slalom, labyrinty, zastavení, mírné terénní nerovnosti.
c) Žádné vodní a pohyblivé překážky, či překážky s větším převýšením, žádné couvání, ustupování
bokem nebo obraty.
d) Z důvodu bezpečnosti je povinný plnoletý vodič.
e) Je povoleno slovní navádění. Přímé ovlivňování koně vodičem bude posuzováno sníženým
hodnocením.
f) Čas orientační při rovnosti bodů.
g) Výška koně by měla odpovídat velikosti dítěte - poměr velikosti jezdce a koně by měl být přiměřený
(příliš velký kůň – malý jezdec). Rozhodčí může zakázat start takto nevyrovnané dvojice, pokud by
byla ohrožena bezpečnost dítěte.
2.3.3. Mládež Extreme Trail:
a) Kategorie je určená pro děti a mládež od 8 let do 11 let. Hlavním cílem je podporovat zájem o
partnerství s koněm a jezdectví, a získávání soutěžních zkušeností.
b) Maximálně 6 překážek - lávky (min. šířka 50 cm), klády, uličky, slalom, labyrinty, bludiště, zastavení,
mírné terénní nerovnosti, rovné couvání, obraty ve vymezeném prostoru.
c) Žádné vodní a pohyblivé překážky, či překážky s výrazným převýšením, obraty na zvýšených
překážkách, couvání mimo rovné linie, na zvýšených překážkách, do kopce či z kopce.
d) Pro soutěž na ruce je možné zařadit průchod brankou.
e) Čas orientační při rovnosti bodů.
f) Z důvodu bezpečnosti je povinný doprovod dospělého na trase – jak u soutěží na ruce, tak ze sedla.
Soutěžící může absolvovat soutěž ze sedla i s vodičem. Úkolem doprovodu či vodiče je bezpečnost,
nikoliv navádění na překážky.
g) Přímé ovlivňování doprovodem či vodičem bude posuzováno sníženým hodnocením.
h) Výška koně by měla odpovídat velikosti soutěžícího.
i) Poměr velikosti jezdce a koně v soutěži ze sedla by měl být přiměřený (kombinace malý pony – velký
či těžký jezdec a příliš velký kůň – malý jezdec). Rozhodčí může zakázat start takto nevyrovnané
dvojice, pokud by byla ohrožena bezpečnost jezdce či blaho koně.
j) Kvalifikační kategorie pro účast na MČR ETCZ 2018.
2.3.4. Junioři – kategorie „Z“ Extreme Trail:
a) Kategorie je určená pro juniory od 12 do 17 let - začátečníky, neumístěné nebo umístěné max. 1x .
b) Maximálně 8 překážek - překážky nižší až mírně střední náročnosti – lávky od 50 cm, klády, mírné
terénní nerovnosti, zastavení, rovné couvání, obraty ve vymezeném prostoru, klasický Texas-step
c) Pro soutěž na ruce je možné zařadit průchod brankou.
d) Čas orientační při rovnosti bodů.
e) Volitelný doprovod dospělého na trati. Úkolem doprovodu je bezpečnost, nikoliv navádění na
překážky.
f) Přímé ovlivňování doprovodem bude posuzováno sníženým hodnocením.

2.3.5. Junioři – kategorie „S/K“ Extreme Trail:
a) Kategorie je určená pro juniory od 12 do 17 let, kteří postoupili z nižší kategorie nebo se chtějí této
kategorie účastnit dobrovolně a pro soutěžní dvojice, které na MČR 2017 získali v této kategorii titul
Mistr či Vicemistr
b) Maximálně 8 překážek - všechny varianty v jednoduchém až středně náročném provedení.
c) Čas limitovaný, nastavený na svižnější krok při přejezdech mezi překážkami, možno zařadit i klusové
pasáže mezi překážkami.
d) Kvalifikační kategorie pro účast na MČR ETCZ 2018.
2.3.6. Kategorie „Z“ Extreme Trail:
a) Kategorie je amatérská, určená pro začátečníky, hobby a rekreační jezdce, dosud neumístěné nebo
umístěné maximálně 1x. Soutěžní dvojice se může postupně probojovat do vyšších kategorií.
b) Volitelná soutěž pro juniory 15+
c) Této kategorie se nesmí účastnit soutěžící, kteří provádí pro Extreme Trail výcvik jezdců či koní
jiných, než svých vlastních, dále soutěžní dvojice, které získaly na MČR 2017 (samostatně na ruce a
ze sedla) titul Mistr či Vicemistr s výjimkou, kdy startují s mladým koněm.
d) Maximálně 8 překážek - překážky nižší až mírně střední náročnosti (lávky od 50 cm, klády, rovné
couvání, obraty ve vymezeném prostoru, zastavení i na překážkách, mírné terénní nerovnosti,
bludiště, labyrinty, klasický Texas Step,.
e) Nejsou povoleny pohyblivé a vodní překážky.
f) V soutěžích na ruce je možné zařadit průchod brankou.
g) Čas limitovaný, nastavený na absolvování celé trati v kroku.
h) Postupová kategorie - pokud se soutěžní dvojice umístí 2x v jakékoliv kategorii nesmí v kat. Z již
startovat.
2.3.7. Kategorie „S“ Extreme Trail:
a) Kategorie je určená pro soutěžní dvojice, které postoupily z nižší kategorie nebo se chtějí této
kategorie účastnit dobrovolně a pro soutěžící, kteří provádí pro Extreme Trail výcvik jezdců či koní
jiných, než svých vlastních, dále pro soutěžní dvojice, které získaly na MČR 2017 titul Mistr či
Vicemistr (samostatně na ruce a ze sedla).
b) Volitelná soutěž pro juniory 15+
c) Maximálně 8 překážek - všechny varianty v jednoduchém až středně náročném provedení
d) Čas limitovaný, nastavený na svižnější krok při přejezdech mezi překážkami, možno zařadit i klusové
pasáže mezi překážkami.
e) Postupová kategorie - pokud se soutěžící umístí 2x v této nebo vyšší kategorii, nesmí již v kategorii
S startovat.
2.3.8. Kategorie „T / K“ Extreme Trail:
a) Kategorie je určená pro soutěžící, kteří provádí pro Extreme Trail výcvik jezdců či koní jiných, než
svých vlastních, dále pro soutěžní dovjice, které získaly na MČR 2017 titul Mistr či Vicemistr
(samostatně na ruce a ze sedla) a pro postoupivší z nižších kategorií. Této kategorie se mohou
dobrovolně účastnit i soutěžící startující v kategoriích nižších.
b) Volitelná soutěž pro juniory 15+
c) Maximálně 10 překážek ve všech variantách a kombinacích.
d) Čas limitovaný, nastavený na jízdu s předpokladem klusových pasáží při přejezdu mezi některými
překážkami. Možno zařadit i klusový či cvalový úsek mezi překážkami.
e) Tato kategorie je jako jediná kvalifikační na MČR ETCZ 2018 pro soutěžící 18+.
2.3.9. OPEN Extreme Trail:
a) Kategorie je otevřená pro všechny soutěžící 15+, kteří v daný den startovali v jakékoliv kategorii pro
juniory nebo dospělé v klasickém Extreme Trailu, kde soutěžící prokáže schopnost absolvovat tuto
soutěž.
b) V této kategorii nesmí startovat soutěžní dvojice startující pouze v kategorii Z.

c) Soutěžící v této kategorii může startovat s neomezeným počtem koní za předpokladu, že s každým
z nich splnil podmínky uvedené v bodě 2.3.9.a).
d) Tato soutěž se jede o finanční prémii. Její výši určí pořadatel závodů.
e) Maximálně 10 překážek ve všech variantách a kombinacích. U hladkých průjezdových překážek je
možné zařadit přejezdy v klusu.
f) Čas limitovaný, nastavený na dynamickou jízdu mezi překážkami.
2.3.10. Working Trail (WT) tzv.“soutěž zručnosti“:
a) Tato soutěž je absolvovaná jak na ruce, tak ze sedla a je rozdělena na 2 kategorie
1. Junioři 12-17
2. Dospělí 18+ s volitelným startem juniorů od 15 let
b) Je absolvovaná na aréně (jízdárna, hala) s vestavěnými překážkami, které simulují různé situace
v běžné práci s koňmi a pracovním jezdectví.
c) Maximálně 10 překážek podle volby a možností pořadatele (např. slalom, uličky, skok max. 50 cm,
jiný povrh, lávka, branka pevná či provazová, turnikety, odložení koně, přenášení předmětu, ze sedla
rollbacky, na ruce kruhy na lonži, dobytek atd….).
d) Rozhodující je jak přesnost, tak rychlost.
e) Je předem určený časový limit, čím rychleji soutěžící trať absolvuje, tím více bodů za rychlejší čas
získá (k bodovému hodnocení se přičítá 0,1 bodu za každou vteřinu pod stanovený limit).
f) Při překročení časového limitu je soutěžící diskvalifikován.
2.3.11. Extreme Race (ER):
a) Tato soutěž je absolvovaná pouze ze sedla a je rozdělena na 2 kategorie:
1. junioři 12-17 let
2. dospělí 18+
b) Soutěže jsou absolvovaná na extreme-trailových překážkách.
c) Junioři: maximálně 8 překážek lehké až mírně střední náročnosti s výjimkou pohyblivých a vodních
překážek.
d) Dospělí: maximálně 10 překážek ve všech variantách a kombinacích. Soutěž 18+ musí zahrnovat
minimálně jednu předepsanou cvalovou pasáž a minimálně jednu zpomalovací technickou překážku.
e) Rozhodující je jak přesnost, tak rychlost.
f) Podmínkou startu v této soutěži je v den závodů alespoň 1 start v klasickém Extreme Trailu, kde
soutěžící prokáže schopnost absolvovat tuto soutěž.
g) V této kategorii nesmí startovat soutěžní dvojice startující pouze v kategorii Z.
h) Je předem určený časový limit, čím rychleji soutěžící trať absolvuje, tím více bodů za rychlejší čas
získá (k bodovému hodnocení se přičítá 0,1 bodu za každou vteřinu pod stanovený limit).
i) Při překročení časového limitu je soutěžící diskvalifikován.

2.4. Postupový systém pro kategorie „Z“ a „S“ Extreme Trail
Uvedené se vztahuje na stejnou soutěžní dvojici!
2.4.1.

Soutěže juniorů

a) Junior umístěný se stejným koněm 2x v kategorii „Z“ nebo „S/K“ nesmí již startovat v kategorii „Z“
b) Pro juniory 15+ startující v doplňkových soutěžích s dospělými platí stejná postupová pravidla jako
pro dospělé.
2.4.2.

Soutěže dospělých a juniorů 15+

a) Každý soutěžící si může dobrovolně vybrat, zda chce soutěžit také v kategorii vyšší.
b) Pokud se soutěžící, startující v nižší kategorii, umístí 2x na 1.-3. místě, automaticky postupuje do
kategorie vyšší, kde opět po umístění 2x na 1.-3. místě postupuje výše.
c) Při počtu startujících do 5 koní se počítá k postupu výše jen 1. místo
d) Umístění se počítá i v kategoriích, ve kterých soutěžící startuje dobrovolně – např. soutěžící kategorie
„Z“ startující volitelně i v „S“ a „T/K“ – pro postup do kategorie „S“ se počítají 2 umístění v kterékoliv
z těchto kategorií.
e) Přehled platných umístění bude aktualizovaný na webových stránkách www.extremetrail.cz

2.5. Omezení
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Soutěžící v kategoriích Dětí a Mládeže nesmí startovat s hřebcem a mladým koněm.
Soutěžící mladší 18 let nesmí startovat s hřebcem.
Dítě v kategorii „Pidi-lidi“ smí startovat pouze 1x
Soutěžící v kategorii „Mládež“ smí startovat v každé soutěži maximálně 2x
Soutěžící junior může v každé soutěži startovat maximálně 3x
Soutěžící 18+ smí startovat s každé soutěži s neomezeným počtem koní
Start na samotném nákrčníku nebo 2 tušírkách je povolen pouze pro soutěžící 18+ s výjimkou
kategorie „Z“
Přihláška každého soutěžícího mladšího 18 let musí být doložena souhlasem zákonného zástupce
s jeho podpisem
Překážka „žolík“ (Jocker) nesmí být zařazena do kategorie Dětí, Mládeže a kategorií označených jako
„Z“
Pokud má být soutěžní dvojici v závodu přiznán bodový bonus (získané body od rozhodčích), musí
být závod dokončen.
Minimální věk koně pro účast v soutěžích ze sedla v roce 2018 jsou 3 roky (rok narození 2015 a
dříve)
Minimální věk koně pro soutěže na ruce v roce 2018 jsou 2 roky (rok narození 2016 a dříve)
Pod pojmem „mladý kůň“ pro soutěže na ruce se rozumí kůň, který v daném roce nedosáhne
k 31. 12. věku 4 let (rok narození 2015 a 2016)
Pod pojmem „mladý kůň“ pro soutěže ze sedla se rozumí kůň, který v daném roce nedosáhne
k 31. 12. věku 5 let (rok narození 2014 a 2015)
Soutěžící musí za každého koně zaplatit samostatné startovné. Hodnotí se vždy soutěžní dvojice
jezdec/kůň.
2.6. Koně

a) Soutěžit mohou koně jakéhokoliv plemene, také osli a jejich kříženci.
b) Neexistují žádná omezení ohledně věku nebo pohlaví s výjimkou soutěží, v nichž jsou omezení
uvedená.
c) Kůň může startovat v jedné dílčí kategorii maximálně 3x (pokaždé s jiným soutěžícím). Maximální
počet startů během jednoho dne není pravidly pro koně omezen. Předpokládá se však, že bude brán
zřetel na náročnost jednotlivých soutěží a v případě, že bude kůň jevit známky nepohody, bude
rozhodčím z dalších soutěží vyloučen.
d) Na všech závodech ETCZ je povinná veterinární kontrola dle předpisů platných pro pořádání
jezdeckých akcí v ČR.
e) Při přejímce koní je nutné odevzdat v závodní kanceláři průkaz koně, kde jsou uvedená platná
očkování a vyšetření krve na AIE.
f) Na závodech ETCZ by měla následovat okamžitá diskvalifikace po jakékoli akci nebo zacházení, jež
je považováno za kruté nebo nelidské. S každým koněm se vždy bude zacházet s lidskostí,
důstojností a respektem.

3. Soutěžní pravidla ETCZ
3.1. Překážky
a)
b)
c)
d)

Překážky musí být viditelně označené pořadovými čísly dle plánku trati.
Číslo musí být u překážky na té straně, ze které se překážka najíždí.
V plánku závodu musí být uveden časový limit pro soutěže, kde je časový limit daný pravidly.
Každá kategorie má určitý stupeň obtížnosti překážek – lehká – středně obtížná – obtížná.
Doporučené překážky pro tratě Extreme Trail
1. Houpačka
2. Voda
3. Kladina
4. Lanový most
5. Klády vodorovné
6. Malá lávka
7. Náspy, soutěsky, příkopy
8. Stupně – Texas step
9. Bludiště

10. Zvýšený čtverec
11. Střecha
3.2. Bodovací systém ETCZ
a) Hodnocení všech soutěží s překážkami (včetně doplňkových) vychází ze základního hodnocení pro
Extreme Trail.
b) Ve všech třídách Extreme Trail má být kůň uvolněný a pozorný, a v soutěžích ze sedla být ochotný
pomoci jezdci přejít přes překážky. Tento harmonický obraz je cílem v Extreme Trail a je základem
hodnocení soutěže.
c) Slovní pochvala či pobídka koně není hodnocena srážkou bodu
d) Je známo, že každá rasa koně má typické držení hlavy a těla, rychlost, dynamiku a tah vpřed. Bez
ohledu na toto musí všichni jistě a ochotně provést úkol.
3.2.1. Všeobecné informace
Soutěžící po příchodu ke startu pozdraví úklonem hlavy hlavního rozhodčího, čímž dává najevo
připravenost k soutěži a vyčká na povolení startu. Rozhodčí odpoví úklonem hlavy, čímž dává najevo
připravenost k hodnocení.
Signály (píšťalka):
 1x písknutí před startem: start povolen
 1x písknutí v průběhu soutěže: pokračovat k další překážce
 3x písknutí před startem nebo v průběhu soutěže: diskvalifikace
 1x písknutí po ukončení úlohy: kontrola soutěžní dvojice u rozhodčího
3.2.2. Hodnocení překážek
a) Každá překážka se hodnotí max. 10 body. U každé překážky jsou tři hodnocené součásti: Nájezd
max. 2 body, samotná překážka max. 5 bodů a odjezd max. 2 body. 1 bod navíc může rozhodčí
přidělit dvojici jako bonus za excelentní předvedení.
b) Ve všech soutěžních kategoriích se samostatně hodnotí tzv. Horsemanship. V tomto hodnocení se
posuzuje celkový dojem dvojice, sehranost a způsob jakým se dvojice pohybuje na trati. Bodové
hodnocení je od 1 do 10 bodů a přičítá se k celkovému hodnocení za překážky.
c) Hlazení a plácání koně je v průběhu soutěže hodnoceno bodovou srážkou nejen při překonávání
překážky, ale i kdekoliv na trati. Slovní pochvala či pobídka koně je povolená a není hodnocena
srážkou.
d) Pokud se soutěžící necítí na překážku, dá své rozhodnutí před zahájením nájezdu najevo rozhodčímu
- oční kontakt, slovní oznámení, zvednutá ruka či pokyn hlavou a počká na signál píšťalkou, po
kterém může pokračovat k další překážce. Hodnocení překážky je 0 bodů.
e) Pokud soutěžící zahájí nájezd na překážku a dojde k odmítnutí ze strany koně, má celkem 3 pokusy o
zdárné překonání. Po 3. odmítnutí dostane soutěžící signál píšťalkou pro pokračování k další
překážce. Pokud během pokusu o nájezd vstoupil kůň alespoň jednou nohou na překážku, je
rozhodčím hodnocen pouze pokus o nájezd. Pokud nedošlo ke kontaktu s překážkou, je hodnocení
překážky 0 bodů.
f) Rozhodčí může 1x písknutím poslat soutěžní dvojici na další překážku i před absolvováním 3 pokusů,
pokud již nelze situaci považovat za bezpečnou (kůň před překážkou výrazně uskakuje, není pod
kontrolou). Hodnocení za překážku je 0 bodů.
g) V případě, že je kůň všemi končetinami na / v překážce a tuto opustí předčasně, nelze absolvovat
nový pokus a soutěžící je hodnocen pouze za nájezd. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky
dovolí, je povolené koně po opuštění překážky vrátit zpět cca v místě, kde překážku opustil a
z překážky odjet požadovaným výjezdem. Pak kromě nájezdu obdrží body také za odjezd. V případě,
že se po předčasném opuštění překážky ozve signál píšťalkou od rozhodčího, je soutěžící povinen
pokračovat k následující překážce ihned.
h) Pokud kůň absolvuje překážku z opačné strany, než je určeno, je hodnocení překážky 0 bodů
.


Nájezd: Za nájezd může dvojice získat maximálně 2 body. Kůň je naváděn na překážku rovně
alespoň koňskou délku před překážkou, pokud to technické podmínky na trati dovolí. Kůň má několik
okamžiků čas, aby prozkoumal překážku před tím, než na ni vstoupí. Krátké zastavení (max. 5 vteřin)
není hodnoceno ztrátou bodu, pokud kůň nevykazuje známky váhání či odmítnutí. Kůň si "osvojí"







překážku, překoná ji pozorně a ochotně, zůstává v pohybu vpřed. Nájezd na překážku může
zahrnovat zpomalení na klus nebo chůzi z cvalu. Klade se důraz na jízdu s povolenou otěží (na ruce
vodítkem). Zpomalení musí být hladké, měkké a vyvážené. Kůň by měl být uvolněný a ochotně
reagovat na signály jezdce či vodiče. Kůň by neměl působit dojmem, že je ovládán silově, neměl by
otvírat hubu nebo házet hlavou. Nájezd by měl být co nejpřímější.
Překážka/střed – Maximálně lze získat za průjezd překážky 5 bodů, jsou přiděleny v případě, když
jde kůň přes překážku ochotně a bezpečně, aniž by zastavil, klopýtal nebo opustil překážku mimo
vyznačené hranice. Hodnoceno je postupné zpomalení na bezpečnou rychlost, kůň by měl překonat
překážku spolehlivě, jako kdyby ji předtím již viděl. Na překážce by měl být veden s volnou otěží (na
ruce vodítkem). V ideálním případě by dvojice měla působit sebejistě a uvolněně. Klade se důraz na
zdatnost a kontrolu rychlosti.
Odjezd – Za odjezd může dvojice získat maximálně 2 body. Správné opuštění překážky je ve stejné
rychlosti, jakou byla započata, odjezd je rovný na cca koňskou délku za překážku (pokud to technické
podmínky na trati dovolí), hladký a následuje správné nasměrování k další překážce. Posuzuje se
správná motorika nohou, rovnováha, dynamika a sebedůvěra koně a jezdce či vodiče.
Bonus: rozhodčí může přidělit až 1 bod navíc (pouze při hodnocení 9 bodů) za bezpečné a
harmonické překonání překážky. 10 bodů je nejlepší možný výsledek pro každou překážku.

Pokud dojde ve výsledcích ke shodě bodů, je pořadí určené rychlejším časem. U kategorií s limitovaným
časem bude soutěžícímu při překročení tohoto limitu odečteno z celkového součtu bodů 0,1 bodu za každou
vteřinu, kterou absolvoval nad určený časový limit.
3.2.3. Bodové hodnocení
Při hodnocení jízdy přes překážku rozhodčí posuzuje tyto situace:
 penalizace -1/4 bodu
Veškeré lehké odchylky od níže uvedeného bodového hodnocení pro přesnější hodnocení






penalizace -1/2 bodu
- nájezd nebo odjezd lehce šikmo, mimo střed
- žraní trávy nebo pití vody během překonávání překážky (včetně nájezdu a odjezdu)
- kůň zastaví během překonávání překážky (včetně nájezdu a odjezdu) z důvodu vykonávání
potřeby
- hrabání kopytem
- šťouchnutí do překážky kopytem (sčítá se)
- lehká změna tempa, lehké zaváhání
- pochvala koně hlazením, poplácáním či jiným přímým kontaktem
- na ruce: Lehká korekce zatažením za vodítko
penalizace -1 bod
- šikmý (nerovný) nájezd
- uspěchaný nájezd nebo odjezd
- první odmítnutí nájezdu
- nedodržení koňské délky u nájezdu nebo odjezdu
- jednoznačné přerušení pohybu vpřed
- překonání překážky mimo střed
- pohnutí části překážky postavené například z klád (sčítá se)
- překročení mezery (sčítá se)
- 2 kopyta v mezeře (sčítá se)
- klopýtnutí v překážce (sčítá se)
- krok při odložení koně
- upadnutí otěže na zem nezaviněné koněm (sčítá se)
- na ruce: Lehká fyzická pobídka koně
- na ruce: Kůň neakceptuje rychlost vodiče (opuštění pozice rameno/krk na úroveň hlavy či
plecí)
- na ruce: upuštění vodítka nezaviněné koněm (sčítá se)
penalizace -2 body
- naskočení na překážku, odskok z překážky (obě přední kopyta souběžně)
- druhé odmítnutí nájezdu
- nerovnoměrná rychlost při překonání překážky z důvodu nejistoty
- zrychlování či uspěchané překonání překážky
- pobídka (švihnutí) koně otěží

-

1 kopyto opustí překážku
na ruce: Navigování koně přes napnuté vodítko nebo tušírkou či částí těla
na ruce: Kůň naráží do vodiče při nájezdu nebo odjezdu
na ruce: Příliš krátké držení vodítka
na ruce: Korekce koně máváním rukama či přílišným nakláněním se nad překážku
na ruce: Opuštění pozice rameno/krk (hlava za vodičem nebo vodič za úrovní plece směrem
k zádi koně



Penalizace -3 body
- kůň je roztržitý
- trvale krátké otěže, otevřená huba
- kopyto/kopyta 2x opustí překážku (sčítá se)
- na ruce: Trvale napnuté vodítko
- na ruce: Opakovaná korekce koně přes vodítko a nebo tušírku



Penalizace -4 body
- výrazná nejistota koně
- kopyto/kopyta 3x opustí překážku (sčítá se)
- na ruce: korekce koně rukama či jinou částí těla



Penalizace -5 bodů
- kůň sejde nebo vyskočí z překážky
- tvrdost při ovládání koně
- výrazné použití ostruh či otěží
- kopyto/kopyta 4x a více opustí překážku (sčítá se)
- kůň opustí stanoviště při odložení
- pevné a opakované držení se sedla s výjimkou nasedání a sesedání
- jezdec upustí předmět
- upuštění branky
- na ruce: Ztráta jistoty a pozice vodiče z důvodu naražení koně do vodiče
- na ruce: Upuštění vodítka z důvodu neposlušnosti koně



Diskvalifikace

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

pád koně nebo jezdce
kůň opustí dráhu po upuštění vodítka
kůň svévolně opustí dráhu s jezdcem
nebezpečné situace a hrubá neposlušnost koně ohrožující bezpečnost (kozlování, vzpínání…)
hrubé zacházení s koněm (bití, nadměrné použití ostruh)
kulhání koně
krev na tlamě nebo na těle koně po použití ostruh
požití alkoholu nebo drog
nevhodné chování vůči rozhodčímu
chyba v kurzu pořadí překážek - jednoznačné minutí překážky a započetí překonávání překážky
následující. V případě, že si soutěžící není jistý pořadím následující překážky, má však nárok se na
cestu zeptat rozhodčího, maximálně 1x v dané soutěži. Tato nápověda je penalizovaná 2 body.
přehnané přiježďování a trénování
nepovolené držení otěží na pákovém udidle (obouruč)
start bez startovního čísla, opožděný nástup do soutěže
start bez povolení ke startu
jiná, než uzlíková ohlávka při soutěži na ruce
tušírka delší než 110 cm při soutěži na ruce
použití nepovolené výstroje a nevhodného oblečení
podávání pamlsků v průběhu soutěže
přijmutí cizí pomoci (nápovědy) během soutěže. Toto se nevztahuje na soutěžní kategorie, kde je
pravidly povolen vodič či doprovod na trati.
nedostatečná výbava soutěžícího mladšího 18 let (viz bod 11./d)
kůň není z jakéhokoli důvodu schopný soutěže nebo je přetížený
nepovolené uždění (viz bod 4)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

3.2.4. Hodnocení soutěží na ruce
a) Kůň ochotně akceptuje rychlost vodiče (srážky za opakované a přílišné pobízení koně, tahání či
brzděni koně přes vodítko…)
b) Kůň je veden na volném vodíku (srážky za tahání a usměrňování koně přes vodítko/ohlávku)
c) Kůň respektuje „osobní prostor“ vodiče (srážky za narážení do vodiče kteroukoliv částí těla)
d) Kůň je veden na úrovni rameno vodiče – krk koně (srážky za předbíhání nebo zpomalování)
e) Kůň vodiče svévolně nepředbíhá (rameno vodiče na úrovni plece koně a dále směrem k zadní části
těla koně). S výjimkou případů, kdy technické podmínky neumožňují korektní vedení nebo není
požadováno soutěžním plánkem jinak.
f) Kůň se za vodičem svévolně nezpožďuje (hlava koně za ramenem vodiče) s výjimkou případů, kdy
technické podmínky neumožňují korektní vedení.
g) Kůň je schopen na povel vodiče od něj zvětšit či zmenšit vzdálenost za účelem korektního překonání
překážky (srážky za odstrkování a usměrňování koně rukou či jinou částí těla, tušírkou, vodítkem,
přílišné naklánění se vodiče nad překážku, mávání rukama, vodítkem…)
h) Kůň překonává překážku samostatně jejím středem, pokud není upraveno propozicemi jinak. (Srážky
za křivé nájezdy, odjezdy, šikmé překonání a mimo střed… stejné jako ze sedla)
i) Vodič nepřekonává překážku společně s koněm, s výjimkou případů, kdy to technické podmínky
neumožňují, nebo není požadováno soutěžním plánkem jinak.
j) Vodič stojí na místě v případě, pokud typy překážek či jejich specifické provedení podle soutěžního
plánku vyžaduje od vodiče vyslání koně na vodítku z jednoho místa (např. provedení kruhu z
vyvýšeného místa…)
k) Jsou povolené pobídky tušírkou, přičemž se přímý kontakt tušírky s koněm hodnotí v rámci soutěže
srážkou bodů. Povolená délka tušírky max. 110 cm včetně šlahounku
l) Odmítnutí poslušnosti, vynechání překážky, posunutí překážky apod. bude hodnoceno stejně jako ze
sedla
4. Vybavení koně
a) Vybavení může být v jakémkoliv jezdeckém stylu (westernové, anglické, španělské, australské,
vojenské…)
b) Jsou povolena kostrová i bezkostrová sedla.
c) Je zakázaná jízda bez sedla, na padu a v dámském sedle.
d) Jednoduchá uzdečka (bez omezujících pomůcek), bosal, sidepull, uzlíková ohlávka. Jízda na páce je
povolena pouze jednou rukou.
e) Nejsou povoleny - martingal, pomocné otěže, vyvazování, nánosník, twister udidlo, gag bit, a další
omezující pomůcky, protože koně musí mít plnou svobodu pohybu hlavou a krkem.
f) V jezdeckých soutěžích nejsou povoleny bičíky, tušírky a další obdobné pomůcky, s výjimkou jízdy
bez uždění na 2 tušírkách.
g) Je povoleno jezdit bez uzdy na samotném nákrčním řemenu pro soutěžící starší 18 let s výjimkou
kategorie „Z“ a dalších soutěží určených pro začátečníky.
h) Doporučuje se ochrana na všechny 4 nohy koně.
i) Pro soutěž na ruce se vyžaduje uzlíková ohlávka a kulatá lonž v doporučené délce 3,5 m.
j) Je povolena tušírka v celkové délce max. 110 cm.
5. Pořadí startujících
a) Pořadí startujících dvojic se provádí elektronicky, náhodně mezi přítomnými účastníky nebo podle
pořadí při registraci.
b) Pořadí startujících dvojic ve startovní listině může pořadatel v odůvodněných případech pozměnit
(start na více koních).
c) Při škrtnutí koně ze startovní listiny po zaplacení startovného se startovné nevrací, s výjimkou
mimořádných situací, které posoudí pořadatel.
d) Účastník, který nedodrží stanovené pořadí, bude diskvalifikován, stejně jako účastník, který nebude
schopen být připraven ke startu do 60 sekund po odjezdu předchozího jezdce. Soutěžící musí mít
viditelné startovní číslo na levé straně sedla nebo na levém rukávu.
e) Soutěžící startuje na pokyn rozhodčího.

6. Prohlídka trati
a) Nejpozději 90 min. před zahájením soutěží musí soutěžící vyzvednout startovní čísla a zaplatit
startovné.
b) 60 min před závodem se koná schůzka soutěžících a prohlídka trati, která je povinná pro všechny
soutěžící. Pokud se jí soutěžící nezúčastní, nebude na start puštěn (diskvalifikace). Rozhodčí vysvětlí
překážky, trasu a případné odchylky od běžných pravidel.
c) Účastníci si před závodem projdou trasu. Na trase nesmějí být v této době přítomni žádní koně.
d) Pouze účastníci závodu mohou klást otázky ohledně překážek nebo pravidel závodu rozhodčímu.
e) Je odpovědností soutěžícího, aby plně pochopil pravidla, překážky a pořadí překážek před začátkem
soutěže.
f) Plánek trasy soutěží musí organizátor zveřejnit min. 3 dny před konáním závodů.
7. Časomíra
Pro měření celkového času se používá elektronický časovač nebo dvoje stopky najednou.
Čas se začíná měřit od projetí startovní čáry či bodem startu a je ukončen projetím cílové čáry či bodem cíle.
Jako primární čas se do výsledků zapisuje čas naměřený hlavním časoměřičem, druhý čas je vedený pouze
jako pomocný.
8. Pravidla oblékání
a) Oblečení musí být reprezentativní, přiměřené jezdeckému stylu, čisté a neroztrhané, pro jezdce v
anglických sedlech není vyžadováno sako.
b) Soutěžící budou nosit zapínací košile s rukávy, jsou povolené polokošile, vesty či bundy (mohou být
opatřeny reklamním logem). Absolvování soutěže v tílku nebo tričku je zakázané.
c) Soutěžící musí nosit pevnou botu se zavřenou špičkou i patou.
d) Soutěžící budou nosit klobouk westernového typu, certifikovanou přilbu nebo kšiltovku. Jízda bez
pokrývky hlavy není povolena a vede k diskvalifikaci.
e) Mládež a junioři do 18 let musí nosit povinně přilbu, bezpečnostní vestu nebo chránič páteře a pro
soutěž na ruce přilbu a rukavice.
f) Ostruhy a chaps jsou volitelné.
9. Rozhodčí
a) Rozhodčí musí být člen ETCZ, musí absolvovat oficiální školení rozhodčích a být uveden na
aktualizovaném „Seznamu rozhodčích ETCZ“ pro daný soutěžní rok.
b) Každé závody ETCZ hodnotí 2 rozhodčí. Jejich celkové skóre se vydělí dvěma. Ve výjimečných
případech, kdy nelze zajistit 2 rozhodčí, může závody hodnotit rozhodčí jeden.
c) V případě dvoudenních závodů, pokud se jedou soutěže samostatně (nikoliv 2 kolově v obou dnech)
musí být hlavní rozhodčí po oba dny stejný. Jako druhý rozhodčí může každý den posuzovat jiný
rozhodčí, s výjimkou MČR.
d) Mistrovství republiky ETCZ musí posuzovat minimálně 2 rozhodčí.
e) Rozhodčí je oblečen reprezentativně včetně pokrývky hlavy.
f) Každý rozhodčí může mít zapisovatele skóre a poznámek.
g) Rozhodčí před prohlídkou kurzu zkontroluje bezpečnost a parametry překážek. Pokud je překážka
shledána nebezpečnou nebo neodpovídá parametrům, má právo ji ze soutěže vyřadit.
h) Rozhodčí je odpovědný za veškeré dění na trati. Při jednotlivých disciplínách je na něm, ve kterém
místě si zvolí své stanoviště.
i) Rozhodčí může po dohodě s účastníky a pořadatelem závody zrušit nebo je na čas přerušit, jestliže
podmínky na trati zhoršují regulérní průběh soutěže nebo přestanou odpovídat těmto Pravidlům.
j) Rozhodčí posuzuje každou soutěžní dvojici poctivě, spravedlivě a nestranně, přísně podle jeho
výkonu jak nařizují pravidla. Rozhodčí je povinen mít během soutěží tato pravidla u sebe.
k) Rozhodčí se spolu nebudou radit, dokud účastník závodí nebo je bodován. Jestliže rozhodčí odevzdal
podepsanou listinu výsledků ke zpracování, nesmí být již výsledky na této listině měněny.
l) V každé soutěžní kategorii je rozhodčí oprávněn nařídit odstranění jakékoliv části vybavení nebo
výstroje, která není bezpečná nebo by podle jeho názoru mohla poskytnout výhodu, nebo o které se
domnívá, že je nešetrná.
m) Hlavní rozhodčí je kompetentní řešit připomínky soutěžících související se závody.
n) Rozhodčí nesmí pustit na start soutěžní dvojici, pokud by měla být ohrožena bezpečnost kohokoliv.

o) Při opakovaném porušování pravidel má rozhodčí právo vyloučit soutěžícího ze všech dalších
soutěží.
S rozhodčím schváleným ETCZ se jedná zdvořile. Nikdo nebude rozhodčímu nadávat nebo vyhrožovat jak
během rozhodování, tak i na základě výsledků. Při hrubém porušení má rozhodčí či pořadatel právo zjednat
pořádek a tuto osobu (osoby) vykázat z areálu.

10. Protesty
Podávání protestů
Protesty se podávají zásadně písemně u pořadatele závodů se současným zaplacením poplatku 1 000,-Kč.
Musí být uvedeny přesné důvody protestu. O protestu rozhodují rozhodčí a pořadatel závodů společně. Je-li
protest uznán, protestní poplatek se vrátí, není-li uznán, připadne do pokladny pořadatele. Protest musí být
podán do 1/2 hodiny po skončení dané disciplíny.
Písemné stížnosti proti rozhodčím musí být odevzdány pořadateli do 1/2 hodiny po skončení soutěže
písemnou formou podepsanou stěžovatelem včetně poplatku (dtto protest) a musí obsahovat přesná fakta
dávající příčinu ke stížnosti. Pořadatel závodů ji postoupí Prezidiu ETCZ k posouzení. V případě, že bude
stížnost uznána, poplatek bude vrácen stěžovateli, v opačném případě propadá do pokladny ETCZ. Prezidium
rozhodne do 30 dnů.
a) Protest může podat účastník závodů (u nezletilých zákonný zástupce), oficiální funkcionář. Protesty
týkající se týrání koní může podat jakákoliv osoba.
b) Protest týkající se způsobilosti jezdce nebo koně nebo podmínek parku či pracoviště musí být podán
nejpozději 15 (patnáct) minut před zahájením dané soutěže.
c) Protest týkající se překážek musí být podán nejpozději 15 (patnáct) minut před začátkem soutěže.
d) Protest týkající se nesrovnalostí nebo incidentů během soutěže nebo výsledků soutěže musí být
podán nejpozději do 30 (třiceti) minut po vyhlášení výsledků příslušné soutěže.
e) Všechny protesty musí být podané v písemné formě, podepsané oprávněnou osobou. V případě, že
existují podpůrné důkazy, včetně jmen svědků, měly by tyto být přiložené.
f) Protest uplatňovaný u pořadatele závodů a Prezidia musí být předložen ve stanovené lhůtě s
příslušným poplatkem.
g) K písemnému protestu je nutné připojit poplatek dle platného sazebníku a to 1 000,-Kč. Pokud je
protest uznán za oprávněný, poplatek bude vrácen. Pokud je protest zamítnut, poplatek se nevrací.
h) Poplatek za protest náleží ETCZ nebo pořadateli v závislosti na typu protestu.
11. Bezpečnost
a) Bezpečnost soutěžícího jezdce a koně je vždy nejdůležitější.
b) Očekává se, že všichni budou soutěžit ve shodě se svými schopnostmi.
c) Všichni soutěžící si musí ověřit, zda je jejich kůň schopen jet v extrémní soutěži. Rozhodčí má právo
neumožnit start soutěžní dvojici, pokud by měla být ohrožena bezpečnost kohokoliv.
d) Pro jezdce mladší 18 let je povinná přilba na hlavě a chránič páteře nebo bezpečnostní vesta. Pro
soutěže na ruce jsou povinné rukavice.
12. Pojištění
Každý účastník soutěže jede výhradně na svou odpovědnost za svoji osobu i svého koně. Je tedy na něm,
aby si sjednal odpovídající pojištění. Výslovnou podmínkou účastnit se akce schválené ETCZ je, že každý
majitel koně, vystavovatel, trenér a soutěžící na sebe bere rizika plynoucí z účasti a zprošťuje a zbavuje její
funkcionáře, představitele a zaměstnance veškeré zodpovědnosti, kdykoliv a jakkoliv vzniklé, co se týče
osobního zranění nebo poškození majetku v důsledku účasti na závodech nebo v prostorách závodů.

13. Mistrovství republiky v Extreme Trail ETCZ v roce 2018
13.1. Kvalifikace
Dohodou pořadatelů kooperujících s ETCZ budou určeny termíny závodů pro celou sezónu.
Kvalifikace pro soutěžní dvojici – minimálně 2 bodově hodnocené starty v soutěžích Pony, Mládež, Junior
v kategorii S/K, dospělí v kategorii T/K.
Tyto 2 starty je povinné absolvovat se stejným koněm, soutěžící může během sezóny splnit kvalifikační
podmínky s více koňmi.
13.2. Organizace Mistrovství republiky ETCZ v Extreme Trail
Dvoudenní závody
1. den: 1 .kolo ve kterém může každý soutěžící startovat s více koňmi, se kterými v průběhu roku splnil
kvalifikační podmínky
2. den: 2.kolo - Závody o titul Mistra republiky na ruce a ze sedla. Soutěžící, kteří startovali při semifinále
s více koňmi, si musí pro finálový závod vybrat pouze jednoho z nich. Body se této soutěžní dvojici sčítají za
1. i 2.kolo a tento součet rozhodne o konečném pořadí.
Pořadatel MČR ETCZ může z organizačních důvodů upravit rozpis pro konání 1. a 2.kola.
V rámci konání MČR ETCZ budou vypsané i další doplňkové soutěže, které budou otevřené i pro
nekvalifikované soutěžní dvojice.
Všechny soutěže v rámci MČR ETCZ jsou otevřené i pro zahraniční účastníky, v případě startu
v mistrovských kategoriích bez nároku na titul.

13.3. Termín konání MČR
29.-30. září 2018, Ranch Úchozí, Besednice

14. Šampionát ETCZ 2018

14.1. Systém hodnocení a kategorie
Šampionát ETCZ 2018 je určen pro členy ETCZ se zaplaceným členským příspěvkem na rok 2018 a zahrnuje
hodnocení všech soutěžících v průběhu celé sezóny na všech závodech konaných pod hlavičkou Extreme
Trail Czechia. Dává tak spravedlivou možnost každému soutěžícímu, bez ohledu na rozdílnost absolvovaných
soutěží, se probojovat v konečném pořadí na místa nejvyšší. Hodnocené budou starty soutěžícího
s jakýmkoliv koněm ve všech oficiálních soutěžích ETCZ uvedených v bodě 2.3. těchto pravidel, včetně startů
v rámci MČR ETCZ. Nevztahuje se na doplňkové soutěže.
Kategorie:
 mládež na ruce
 děti a mládež ze sedla
 junioři na ruce
 junioři ze sedla
 dospělí na ruce
 dospělí ze sedla

14.2. Bodování
Za každé platné umístění v kterékoliv kategorii, v závislosti na počtu startujících, bude soutěžícímu připsán
odpovídající počet bodů dle tabulky uvedené níže.
Soutěžícímu, který dosáhne v průběhu sezóny 8, 12, 15 , 18 let a bude startovat volitelně ve vyšší věkové
kategorii, získá body za umístění do věkové kategorie, ve které soutěží.
Počet
startujících

1.místo

2.místo

3.místo

4.místo

5.místo

6.místo

7.místo

8.místo

9.místo

10.místo

1-2
3
4-5
6-7
8-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-24
25 a více

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5

0,5
1
1,5
2
2,5
3

0,5
1
1,5
2
2,5

0,5
1
1,5
2

0,5
1
1,5

0,5
1

0,5

14.3. Vyhodnocení
Vyhodnocení šampionátu proběhne po ukončení sezóny na členské schůzi ETCZ podle jednotlivých
kategoriích (viz bod 14.1.)
1.místo: pohár a diplom s uvedením jména soutěžícího, věcná cena
2.místo: pohár a diplom s uvedením jména soutěžícího, věcná cena
3.místo: pohár a diplom s uvedením jména soutěžícího, věcná cena
4.-10.místo: diplom s uvedením jména soutěžícího
Průběžné pořadí bude aktualizované po každých závodech a uvedené na webu ETCZ.

www.extremetrail.cz

