
                             Závody Extreme Trail – Ranč Úchozí 1.10.2016 

                Extreme Trail na ruce – Volba dráhy OPEN 

 

Tato soutěž se jede o finanční prémii 

Účastnit se jí může každá soutěžící dvojice, která v soutěžní den absolvovala na ruce 
některou ze soutěží Junioři + mladí koně, VK2 nebo VK3 

 

Doplňkové propozice k soutěži: 

1) časový limit na soutěž jsou 3:00 min. 
2) Povinné 3 překážky: 

 Labyrint s vycouváním 

 Brod 

  Kopec velký + most šikmý (jako celek dohromady) 

3) 20 dalších překážek volitelných – viz plánek… 
4) Výběr, počet a pořadí překážek, rovněž směr překonání či rychlost, si zvolí soutěžící 

sám… 
5) Překonání překážek se hodnotí podle platných pravidel CETA… 
6) V časovém limitu je nutné překonat či se jednoznačně pokusit o překonání překážek 

povinných – pokud bude některá z těchto 3 překážek vynechaná či nebude 
absolvovaná v časovém limitu, bude soutěžící dvojice diskvalifikována. .. 

7) Každá překážka může být absolvovaná pouze 1x – je jedno, z jaké strany… 
8) Překážku v plánku označenou 30 – soutěska lze absolvovat rovněž pouze 1x – a to 

kterýmkoliv průchozím směrem (se schodištěm nebo hladký průjezd)… 
9) Start soutěže je cca 5 metrů před libovolnou překážkou, která bude překonávaná 

jako první… 
10) po zaznění signálu (1x písknutí) se začíná měřit čas 3 minuty… 
11) Rozhodčí hodnotí všechny překážky absolvované během časového limitu… 
12) V čase 2:30 minut bude soutěžící upozorněn, že se blíží konec časového limitu… 
13) Jakmile se ozve 3x zapísknutí, je soutěžní vystoupení ukončeno - ať už z důvodu 

dovršení časového limitu 3 minut nebo předčasně z důvodu diskvalifikace… 
14) Pokud se při závěrečném zapísknutí bude kůň nacházet v nájezdu, překonání či 

odjezdu z poslední překážky, bude tato hodnocena pouze částečně – v závislosti na 
situaci, ve které se kůň bude aktuálně nacházet… 

15) Veškerá další ustanovení se řídí propozicemi pro celý soutěžní den. 

 

Pro tuto soutěž bude navíc přítomen pomocný rozhodčí (časoměřič) 

 

    


