
Propozice  

Závody Extreme Trail   

Ranč Úchozí  28. 8. 2021  

  

Závody jsou otevřené pro všechny jezdce a koně bez ohledu na jezdecký styl.  

K účasti není třeba žádná licence ani členství v ETCZ.   

Místo konání: Ranč Úchozí, adresa: Úchozí 164, 382 41 Besednice Samoty   

Pořadatel: ETCZ z.s. a Ranč Úchozí   

Ředitel závodů (kontaktní osoba): Kamila Sedláčková ( tel.: 777 609 948 )   

Rozhodčí: Antonín Báňa  

Veterinární služba: MVDr. Tereza Barsonyová 

 

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, negativní PCR test nebo 
očkování na herpes. Před vyložením koně je nutné předat průkaz odpovědné osobě. 
Všem koním budou zkontrolovány průkazy a kůň s jakýmikoliv projevy chorob nebude 
vpuštěn do areálu.  

PŘIHLÁŠKA: http://www.etakce.cz/ 

Uzávěrka přihlášek do 25. 8. 2021 (středa) 22:00 hod  

Prezence soutěžících: 7:00 - 8:00 hodin   

Schůzka soutěžících a rozhodčího 28. 8. 2021 v 8:30 hodin   

Přehled soutěží a startovné (pro členy ETCZ sleva 20% s výjimkou OPEN):   

1. ET Děti Pidi - lidi Sedlo (s vodičem) 4 - 10 let 150,-Kč   

2. ET Junioři Z - Ruka 10 - 18 let 250,-Kč   

                        Sedlo 10 - 18 let 250,-Kč   

3. ET Junioři S - Ruka 10 - 18 let 300,-Kč   

                        Sedlo 10 - 18 let 300,-Kč   

4. ET Junioři T - Sedlo 10 - 18 let 350,-Kč   

5. ET Dospělí Z - Ruka 15+ let 350,-Kč   

                         Sedlo 15+ let 350,-Kč   

6. ET Dospělí S - Ruka 15+ let 400,-Kč   

                         Sedlo 15+ let 400,-Kč   

7. ET Dospělí T - Sedlo 15+ let 450,-Kč   

8. ET Open Jackpot - Sedlo 15+ let 500,-Kč   

                                   

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.  

http://www.etakce.cz/
http://www.extremetrail.cz/
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Informace k soutěžím:   

Sleva na startovném pro členy ETCZ platná pro tyto závody: 20%. Sleva se nevztahuje na 

soutěže OPEN Členství ETCZ je možné vyřídit před konáním závodů na místě. Soutěže jsou 

otevřené pro pony, koně, osly a jejich křížence.   

Oprávnění ke startu v jednotlivých kategoriích se řídí pravidly ETCZ.   

Startovní listiny s pořadím soutěží a časovým rozpisem budou zveřejněné ve čtvrtek 

26.8.2021, soutěžní úlohy budou zveřejněné nejpozději 3 dny před závody, vše najdete na 

webových stránkách pořadatele, Facebooku a www.extremetrail.cz.  

Soutěže o finanční prémii OPEN se může účastnit pouze dvojice, která startovala ten den v 

některé ze soutěží Extreme Trail.  

V každé soutěži (s výjimkou OPEN) obdrží umístění na 1.-3. místě stuhy nebo medaile, věcné 

ceny.   

Věcné ceny v jednotlivých soutěžích Extreme Trail (s výjimkou OPEN):   

Při počtu startujících 3 - 5 = 1.místo   

Při počtu startujících 6 a více = první 3 místa   

V soutěžích OPEN obdrží umístění na 1.-3.místě stuhy. Finanční prémie je vyplácena v 

závislosti na počtu startujících a rovná se 80% z celkového startovného v soutěži OPEN (zvlášť 

pro soutěž na ruce a ze sedla). Výsledná částka bude rozdělena mezi nejlepší podle 

následujícího klíče:   

Při účasti 3- 5 startujících získává celou prémii pouze vítěz.  

Při účasti 6-10 startujících bude finanční částka rozdělena:   

▪ 50% vítěz ▪ 30% 2.místo ▪ 20% 3.místo   

Při účasti 11 a více startujících bude finanční částka rozdělena:   

▪ 40% vítěz ▪ 25% 2.místo ▪ 20% 3.místo ▪ 10% 4.místo ▪ 5% 5.místo   

  

Maximální počet startujících v každé disciplíně: 20, maximální věk jezdce/vodiče - neomezen, 

každá soutěž bude hodnocena podle pravidel ETCZ.   

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. 

Pořadatelská služba zajišťuje úklid pouze v parku v době konání závodů.   

Tréninky před závody pro soutěžící v pátek 27.8.2021 10:00-19:00. 

Cena – trénink v pátek dospělí 200 Kč, do 18 let 100 Kč.  

Z důvodu bezpečnosti je povolen souběžný trénink v parku pro max. 4 koně. Po příjezdu 

do areálu věnujte pozornost časovému rozvrhu tréninků, kam je možné se zapsat do 

volných termínů. Rezervace konkrétního času pro trénink před příjezdem do areálu není 

možná.   

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   

http://www.extremetrail.cz/
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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. 

Ustájení: Objednává se při podání přihlášek. Cena: 300 Kč pevný box, 300 Kč 

venkovní box s paddockem, 100 Kč ohrádka, 50 Kč vlastní zhotovená ohrádka (cca 

30m2). Všechny ceny se vztahují na jednoho koně za jeden den pobytu.   

Ubytování: Kamila Sedláčková: kamila@extremetrail.cz, tel.: 777 609 948.   

Cena: chatičky: 400 Kč/ lůžko/ noc (max. kapacita v době závodů: 10 lůžek), 

apartmány: 500 Kč/ lůžko/ noc do 4 osob, 450 Kč/ lůžko/ noc nad 4 osoby  

(maximální kapacita při plné obsazenosti: 15 lůžek). Podrobnější přehled naleznete na 

http://www.ranchuchozi.cz/ubytovani.html.  

Parkování: Dovoleno pouze na vyznačených místech. Pro osobní auta na louce vpravo 

před areálem. Pro soupravy s koňmi na louce vlevo nad ETP.  

  

Stravování: Rychlé 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.   

Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat z areálu kohokoli, kdo bude se svým koněm zacházet 

hrubě, a to i mimo ETP, tedy kdekoliv v areálu. 

UPOZORNĚNÍ pro soutěžící i diváky: v prostorách areálu je instalovaný kamerový 

systém.   

 
Generální partner ETCZ   
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