Členská schůze ETCZ 17. 2. 2018 – Úhořilka
přítomno 29 členů
1) Přivítání členů, představení členů prezidia, poradního výboru a kontrolní komise (Z.
Ryšková)
2) Zkušenosti z německého parku (M. Vyhlídal – Ranč Rybárna)
 4 skupiny dle náročnosti
 hodně kamenitých překážek, méně umělých, více terénních, zakomponováno do
přírody
 složitost projetí překážek, zákaz tréninku předem, velká náročnost, preciznost, velmi
inspirující
 divácky atraktivní, velký aplaus
 jezdci jedou současně, více rozhodčích na trati, cca 150 startů
 na těžkých překážkách ještě větší důvěra s koněm, velmi náročné, zvýšíme náročnost i
v našem parku (V. Wagnerová – Ranč Nová Říše)
 dobrá atmosféra a otevřená mezinárodní spolupráce s Němci, rozjednána vzájemná
účast na závodech (P. Cihlová)
 knížka EXTREME TRAIL, německý originál – představení a doporučení (P. Cihlová)
3) Zpráva ze schůze prezidia (Z. Ryšková)
 nové změny pravidel
 propagace Pardubice výstava
 sponzoring GP – SETERM CB a.s.
 školení rozhodčích
 využití parku HH – dočasně mimo provoz
4) Vyhodnocení sezony 2017 (P. Cihlová)
 školení rozhodčích, školení pravidel
 12 oficiálních kurzů ETCZ, 6 kvalif .závodů
 v rámci závodů ETCZ se uskutečnilo celkem 690 startů, z toho 236 v soutěžích na ruce,
343 v soutěžích ze sedla, 111 startů bylo v doplňkových soutěžích
5) Hospodaření 2017 (P. Vlachová)
 díky sponzorství SETERM CB a.s. kladný zůstatek
 57 členů, z toho 17 juniorů
 24.600 příspěvky, příjmy ze školení 13.300, sponzoring 40.000
 celkem příjmy 77.901, výdaje 52 882,33 (výdaje zejména loga, weby, ceny OPEN MČR
...)
 evidence členů ‐ stávající majitelé kartiček použijí tu z roku 2017 a dá se nové razítko,
novým bude vystavena kartička nová
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6) Plán sezony 2018 (K. Sedláčková)
 dobré spojit školení pravidel se školením rozhodčích (K. Sedláčková)
 Závody (předběžně):
o Rybárna 1x polovina srpna
o Hluzov 1x
o Úchozí – květen, červenec
o MČR – 22.‐23. září
o Nová říše – 16.6. plus 1x?
Termíny jsou zatím v jednání, zveřejnění začátkem března na webu
7) Návrh úpravy pravidel (L. Hanečka)
 aktuální verze bude na webu ETCZ od 1.3.2018
 přidána kategorie pidi‐lidi od 4‐7 let (viz pravidla, max 6 překážek, jednoduché a
bezpečné, účast rodiče v aréně nutná, povinný vodič), výška koně by cca měla
odpovídat vel. dítěte, dítě by mělo dosáhnout do třmenů
 junioři dvě kategorie Z / SK – kvalifikační
 věk – v roce 2017 bylo k 1.1. daného roku
 v roce 2018 věk pro účast v dané kategorii na MČR k 1.3.2018
 soutěžící, který dosáhne v průběhu sezony 12,15, 18 let, může dobrovolně startovat v
kategorii vyšší (bere se věk aktuální k datu závodu)
 junioři od 15 let mohou s dospělými i v kategorii S a T/K (v roce 2017 jen Z)
 sjednocení překážek na ruce i ze sedla (vyjma průchodu brankou)
 junioři max 8 překážek, ztížení manévrů na překážce (více cviků na jedné překážce)
 nově zavedení tajné překážky tzv. „žolíka“, která nebude v patternu předem (kategorie
S, T/K)
 na parelce mládež může, ale s bočním zapnutím otěží do kroužků
 pořadatel MČR může upravit rozpis 1. a 2. kola
8) MČR a šampionát (P. Cihlová)
 MČR 22.‐23.9. (termín v jednání) – kvalifikace: pouze 2 starty stačí, ale vždy se
stejným koněm
 v 1. kole jako v roce 2017 (lze koní více), v 2. kole jen s jedním
 soutěže otevřené pro zahr. účastníky, nemusejí splnit kvalifikaci, ale nezískávají titul
MČR
 novinka ‐ šampionát ETCZ jako podpora všech účastníků:
o jezdec sbírá v průběhu sezóny za svá umístění body, na konci sezony bude
vyhodnoceno
o Kategorie: mládež na ruce, děti a mládež ze sedla, junioři na ruce, junioři ze
sedla, dospělí na ruce, dospělí ze sedla
o Ceny: pohár, diplom až do 3.místa, věcná cena, diplom do 10. místa
o bodování viz bodová tabulka (dle německého modelu) ‐ sponzor šampionátu
sedlář Michal Jílek – opasky pro výherce, pro členy a účastníky závodu 20%
sleva na zboží ze sedlářství, možná budoucí spolupráce v roce 2019, např.
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závod o sedlo)
o splnění kvalifikace šampionátu pro stejnou soutěžní dvojici
o MČR a šampionát pouze pro členy
9) Propagace a výstavy (M. Zachová)
 Pardubice 25.‐26.8. 2018
o tréninkové závody, možnost nájezdu v pátek
o k dispozici část trati VP, možnost ustájení koní pro účastníky v boxech, nocleh
ve spacáku na tribuně, večerní zábava (Míša zašle podmínky, organizačně
zajistí M. Zachová s L. Hanečkou, nutno prohlédnout trať předem), zájem
členů směrovat na Míšu
o ideálně zkombinovat kratší technické soutěže s atraktivními rychlostními a
zejména freestyle, možnost komentáře závodu rozhodčím, využít k propagaci
 Brno Animaltech 12.‐15.5. 2019
o dvě předvadiště a nově možný program i v hale, ET venku
o program nutno odevzdat již jaro 2018
o propagace ETCZ – ukázkové závody, neděli zaměřit na závod nebo ukázku ET
pro děti (bude téma dne)
10) Diskuze
 M. Bolender – prozatím pro ČR moc cenově náročné
 podpora parků na tréninkové dny, zveřejnit na webu etcz – nabídnout členům slevu
(M. Čiplová, P. Cihlová)
 představení generálního sponzora Pavla Sedláčka ze SETERM CB a.s.
11) Ukončení členské schůze, poděkování členům, sponzorům a M. Čiplové za vynikající
poskytnutí zázemí a možnost prohlídky farmy (Z. Ryšková)
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