Propozice – Závody Extreme Trail
Ranč Vinaře 15.9.2018
Závody jsou otevřené pro všechny jezdce a koně bez ohledu na jezdecký styl, k účasti
není třeba žádná licence ani členství ETCZ.
Na závodech lze sbírat body do Šampionátu ETCZ 2018 (info ZDE)
Místo konání: Ranč Vinaře, adresa: Vinaře 183, Čáslav 286 01
Pořadatel: Extreme Trail Park Vinaře
Ředitel závodů (kontaktní osoba): Kamila Trávníčková, tel.: 606 719 273
Rozhodčí: Pavla Cihlová (hlavní rozhodčí) , 2.rozhodčí bude upřesněn
Veterinární služba: MVDr. Patricie Tůmová
Zdravotní služba: Stanislav Hejhal
Příjezd koní: do 8:00 hod.
Je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz koně s platným očkováním, krve na AIE ne starší
než 12 měsíců a klinické vyšetření koně ne starší 3 dnů před příjezdem. Před vyložením koně je
nutné předat průkaz koně s požadovanými vyšetřeními do závodní kanceláře. Kůň s jakýmikoliv
projevy chorob nebude vpuštěn do areálu.

Uzávěrka přihlášek (on-line na www.koneakce.cz) do 11.9.2018 (úterý) 23:00 hod.
Prezence soutěžících: 7:00 - 8:30 hodin
Schůzka soutěžících a rozhodčích v 8:30 hodin

Přehled soutěží a startovné (pro členy ETCZ sleva 20% s výjimkou OPEN):
1. ET Děti (pidi-lidi 4-7) – sedlo s vodičem 150,-Kč
2. ET pony (12+) – ruka 300,-Kč
3. ET mládež (8-11) – ruka 200,-Kč
4. ET mládež (8-11) – sedlo 200,-Kč
5. ET Junioři (12-17) Z – ruka 250,-Kč
6. ET Junioři (12-17) Z – sedlo 250,-Kč
7. ET junioři (12-17) S/K – ruka 300,-Kč
8. ET junioři (12-17) S/K – sedlo 300,-Kč
9. ET 15+ Z – ruka 250,-Kč
10. ET 15+ Z – sedlo 250,-Kč
11. ET 15+ S – ruka 300,-Kč
12. ET 15+ S – sedlo 300,-Kč
13. ET 15+ T/K - ruka 400,-Kč
14. ET 15+ T/K - sedlo 400,-Kč
15. ET 15+ OPEN ruka 500,-Kč (Jackpot bez slevy na startovném)
16. ET 15+ OPEN sedlo 500,- Kč (Jackpot bez slevy na startovném)
17. Extreme Race 18+ sedlo
18. Working Trail 15+ ruka 350,-Kč
19. Working Trail 15+ sedlo 350,-Kč
20. *) JUJU - soutěž zručnosti 8-14 ruka 200,-Kč
21. *) JUJU – free-style (bez omezení) 150,-Kč
Soutěže označené *) se nezapočítávají do šampionátu ETCZ 2018 a nevztahuje se na ně
členská cena. Pro uskutečnění všech soutěží je nutná účast alespoň 3 startujících.
Další poplatky:
Jakékoliv změny ve startovní listině po uzávěrce +50,-Kč za každou změnu.
Dodatečná přihláška po uzávěrce 100,-Kč jednorázově + 50,-Kč ke každému startovnému

Manuály ke všem soutěžím jsou uvedené v pravidlech ETCZ na www.extremetrail.cz
Informace k soutěžím:
 Pro uskutečnění všech soutěží je nutná účast alespoň 3 startujících.
 Sleva na startovném pro členy ETCZ platná pro tyto závody: 20%. Sleva se nevztahuje na
soutěže OPEN a JUJU
 Členství ETCZ je možné vyřídit před konáním závodů na místě
 Soutěží OPEN a Extreme Race se smí účastnit pouze dvojice, která v den závodů startovala
v kategorii S, S/K, nebo T/K (zvlášť ruka a sedlo).
 Soutěž JUJU (zručnost) se bude hodnotit stejně jako Working Trail (přesnost a rychlost)
 Soutěž Free-Style se bude hodnotit 3 známkami v rozmezí 0-10 bodů, samostatně za
originalitu, technickou náročnost a horsemanship.
 V každé soutěži obdrží v závislosti na počtu startujících umístnění stuhy nebo medaile, věcné
ceny a poháry. Všichni neumístění soutěžící obdrží „cenu útěchy“.
 V soutěžích OPEN obdrží umístění na 1.-6.místě stuhy, neumístění (bez finanční prémie)
cenu útěchy. Finanční prémie je vyplácena v závislosti na počtu startujících a rovná se 70% z
celkového startovného v soutěži OPEN (zvlášť pro soutěž na ruce a ze sedla). Výsledná
částka bude rozdělena mezi nejlepší podle následujícího klíče:
o
Při účasti 3 startujících získává celou prémii pouze vítěz
o Při účasti 4- 5 startujících bude finanční částka rozdělena:
 70% vítěz
 30% 2.místo
o Při účasti 6-10 startujících bude finanční částka rozdělena:
 50% vítěz

30% 2.místo

20% 3.místo
o Při účasti 11 a více startujících bude finanční částka rozdělena:
 40% vítěz
 25% 2.místo
 20% 3.místo
 10% 4.místo
 5% 5.místo
Soutěžící jsou povinni se seznámit se soutěžními pravidly ETCZ. Jakékoliv dotazy je možné
směřovat na schůzku soutěžících s rozhodčími před zahájením závodu.
Soutěžící (nebo jím pověřená osoba) je povinen odstranit exkrementy po svém koni (včetně
pátečního tréninku). Pořadatelská služba zajišťuje úklid pouze v parku v době konání závodů.
Tréninky před závody pro soutěžící pátek 14.9.2018 13:00-19:00
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 juniorů na ruce: rukavice a přilba
Povinné vybavení pro soutěž 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.
Diváci:
Divácké vstupné je dobrovolné

Tréninky v pátek:
Objednává se při zadání přihlášky: dospělí 200,-Kč, do 18 let 100,-Kč.. Pokud startuje
soutěžící s více koňmi, hradí pouze 1 trénink za osobu. Z důvodu bezpečnosti je povolen
souběžný trénink v parku max.4 koní.
Ustájení:
Objednává se při podání přihlášek. Cena: výběh a den 100,-Kč, vlastní zhotovená ohrádka
(cca 30m2) 50,-Kč za koně a den. V ceně ustájení je seno. Voda k dispozici (vlastní nádoby
sebou)
Ubytování:
Vojenský stan s vytápěním: Cena 50,-Kč (vlastní karimatka, spacák…). Objednává se při
podání přihlášek. Omezená kapacita!
Ostatní ubytování ve vlastní režii, možnost vlastních stanů v areálu, penziony v okolí.
Parkování:
Dovoleno pouze na vyznačených místech. Zvlášť osobní auta a soupravy s koňmi.
Stravování:
Rychlé občerstvení bude zajištěno v areálu po celou dobu závodů, včetně pátečních tréninků.
Soutěžící svojí účastí v závodech dávají souhlas ke zveřejnění fotografií či videozáznamů
jejich osoby na webových stránkách či Facebooku pořadatele.
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