
Ranč Úchozí  
 

Přihláška na soutěže / závody konané dne 26.8.2017 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Soutěžící:     Jméno a příjmení:______________________________________   rok narození:________ 
 

Adresa:__________________________________________________________________________ 
 

Tel.:_______________________ e-mail:________________________________  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kůň:       O klisna    O valach     O hřebec      

 

Jméno koně:_____________________________ plemeno:___________________rok nar.:_______ 
 

Před vyložením koně je třeba předložit průkaz původu koně ke kontrole očkování proti chřipce a vyšetření krve na AIE 

 

Stáj, klub, oddíl či místo, za které závodíte:_____________________________________________________ 
 

Nepovinné, ale vhodné: Pár slov navíc o jezdci, koni či stáji, za kterou závodíte. Tyto informace budou použité při představování. 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  
 

 

Přihláška – zakřížkujte (sleva na startovné 20% pro členy ETCZ): 
 

X Soutěže na ruce 
startovné 

X Soutěže ze sedla 
startovné 

 ETCZ  ETCZ 

 Pony ruka Extreme Trail 250 200  Mládež sedlo Extreme Trail 200 160 

 Mládež ruka Extreme Trail 150 120  Junioři sedlo Extreme Trail 250 200 

 Junioři ruka Extreme Trail 200 160  Z sedlo Extreme Trail 300 240 

 Z ruka Extreme Trail 250 200  S sedlo Extreme Trail 350 280 

 S ruka Extreme Trail 300 240  T/K sedlo Extreme Trail 400 320 

 T/K ruka Extreme Trail 350 280  OPEN sedlo Extreme Trail 500 500 

 OPEN ruka Extreme Trail 500 500  18+ sedlo Extreme Race 350 280 

 
Uzávěrka přihlášek: úterý 22.8.2017 ve 22:00 hod. 

Změny po uzávěrce +50,-Kč za každou změnu. Přihláška po uzávěrce +100,-Kč +50,-Kč za každý start 
______________________________________________________________________________________________________________ _ 

 
Účast na tréninku den před závody v pátek (zakroužkujte):      ANO   -    NE 

 

Cena - tréninky: dospělí 300,-Kč, mládež a junioři: 200,-Kč. Pro soutěžící startující alespoň v 5 soutěžích je trénink zdarma. 

 
 

Požadavek na ustájení  ANO – NE (přednost na ustájení mají koně s požadavkem ustájení od pátka do soboty) 
BOX 250,-/den (zakroužkujte):  pátek – sobota                     VÝBĚH 100,-/den (zakroužkujte):    pátek – sobota  

(zvolte pouze jednu variantu box nebo výběh) 
____________________________________________________________________________________________________________ _  

 

Člen ETCZ na rok 2017       O  ANO (č.karty:_______)    O   NE         O  v jednání       O vyřídím na místě  
 

Info ke členství ETCZ na www.extremetrail.cz 
______________________________________________________________________________________________ _ 

 

Startovné, ustájení, poplatky za trénink atd…. budou uhrazené v hotovosti po příjezdu do areálu. 
 

Přihlášený se seznámil s Pravidly ETCZ pro rok 2017, účastní se závodů na vlastní zodpovědnost a zodpovídá za škody 
způsobené jím či jeho koněm třetím stranám. Přihlášený souhlasí se zpracováním uvedených údajů a je povinen se řídit 
propozicemi pro danou akci, zveřejněných před termínem závodů na www.stajecola.cz . Svojí účastí dává souhlas 
s pořizováním fotografií či videozáznamů z průběhu závodů a s jejich zveřejněním na webových stránkách, Facebooku či 
Youtube pořadatele a ETCZ. 

 
 

Datum:_____________                                     Podpis přihlášeného:_____________________________ 
 

 

U mladistvých do 18 let věku jméno a podpis rodičů nebo opatrovníků:______________________________________ 
 

Vyplněnou přihlášku pošlete e-mailem na ecola@seznam.cz , případně poštou (nikoliv doporučeně) na adresu: 

Pavla Cihlová, Zavadilka 2168, 370 05 České Budějovice 

http://www.extremetrail.cz/
http://www.stajecola.cz/
mailto:ecola@seznam.cz

