
Propozice - Extreme Trail 

Pořadatel:  Jezdecký areál Lomec s.r.o 
Sídlo: Zavadilka 2168 
370 5 České Budějovice 
č.účtu 264656724/0300 
 
Místo konání:  Lomec, obec Strážkovice 

Termín: sobota 23.8.2014  

 Příjezd a přejímka koní: sobota 8:00 – 9:00 
S sebou je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz koně s platným očkováním,  krve pro 
sportovní přesuny, očkování proti Herpes - doporučeno (nepovinné). 
Před vyložením koně je nutné předat veškeré veterinární doklady do závodní kanceláře 
a předvést koně k veterinární kontrole. Všem koním budou zkontrolována očkovací schémata, 
povolenky ke sportovním přesunům a kůň s jakýmikoliv projevy chorob nebude vpuštěn do 
areálu. 

 
Ředitel závodů a hlavní rozhodčí: Pavla Cihlová (tel.: 603 826 200) 
Pomocný rozhodčí: Oldřich Majer 
 
  
Uzávěrka přihlášek: do 20.8.2014 (středa) 24:00 hodin na e-mail ecola@seznam.cz nebo 
poštou na adresu Jezdecký areál Lomec s.r.o, Zavadilka 2168, 370 05 České Budějovice.  
 
Zápisné (office-poplatek): 100,-Kč předem na účet Jezdeckého areálu Lomec s.r.o 
č.264656724/0300 nebo v den konání závodů (platí pro včas nahlášené dvojice) 
 
Soutěžní disciplíny, startovné a výhry:  
Na ruce mládež + junioři + mladí neobsednutí koně: 100,- Kč  
Ze sedla mládež + junioři: 100,-Kč 
Při startu stejné dvojice v obou disciplínách: 150,-Kč za obě 
Při počtu do 5 startujících – 1. místo poukazy a věcné ceny v minimální hodnotě 800,-Kč 
Při počtu 6 a více startujících – první 3 místa (ceny v minimální hodnotě 800 – 500 – 300 Kč) 
Ocenění pro všechny startující mladší 15-ti let. 
 
Na ruce nováčci + amatéři + hobby:  200,- Kč 
Ze sedla nováčci + amatéři + hobby: 200,- 
Při startu v obou disciplínách 300,-Kč za obě 
Při počtu do 5 startujících – 1.místo poukazy a věcné ceny v minimální hodnotě 1000,-Kč 
Při počtu 6 a více startujících – první 3 místa (ceny v minimální hodnotě 1000 – 800 – 500 Kč) 
 
OPEN na ruce –  300,-Kč 
OPEN ze sedla – 300,-Kč 
Při startu v obou disciplínách: 450,-Kč za obě 
Při počtu do 5 startujících: 1.místo poukazy a věcné ceny v minimální hodnotě 1200,-Kč 
Při počtu 6 a více startujících: první 3 místa (ceny v minimální hodnotě 1200 – 1000 – 800 Kč) 
 
Každý kůň může startovat v každé soutěži 2x – pokaždé s jiným jezdcem. 
Každý jezdec může startovat v každé soutěži 2x – pokaždé s jiným koněm. 

mailto:ecola@seznam.cz


Specifikace jednotlivých kategorií: 
  

 Mládež a junioři – věk 10 – 18 let (nutný souhlas rodičů, povinná bezpečnostní přilba) 

 Nováčci + amatéři + hobby – starší 18 let, soutěžící v této kategorii má jezdecké 
zkušenosti, věnuje se převážně a nebo pouze rekreačnímu ježdění, nepobírá mzdu za 
závodění s koněm či za jeho trénink nebo výcvik (vztahuje se i na výcvik jiných než 
vlastních koní ze země).  

 OPEN – starší 18 let, soutěžící pobírá (i nepravidelně či nárazově) nějakou mzdu za 
trénink koně, jezdce, či provádí výcvik jiných než vlastních koní ze země 

 
V kategorii OPEN mohou startovat i amatéři, hobby a rekreační jezdci. 
 
Soutěže se uskuteční, pokud budou přihlášeni alespoň 3 startující v každé disciplíně. Mladí 
neobsednutí koně mohou mít vodiče staršího 18ti let a soutěží společně s mládeží a juniory. 
 
Vyhlášení výsledků po ukončení závodů. 
Speciální cena – losování startujících. Každý startující bude mít vloženo do osudí tolik lístků, 
kolika startů se zúčastní. Čím více startů, tím větší šance na výhru. 
 
Hodnocení soutěží dle pravidel uvedených na 
http://www.ecola.estranky.cz/fotoalbum/extreme-trail-park/  

 
 
Další poplatky: 
Jakékoliv změny ve startovní listině po uzávěrce +50,-Kč za každou změnu. 
Zápisné po uzávěrce: 200,-Kč 
 
Veterinář – proti úhradě v hotovosti přímo veterinárnímu lékaři 
  
Rezervace boxů:  
nejpozději den před příjezdem (platba na místě). 
Upozornění – pokud plánujete ustájení koně přes noc, rezervujte si box včas! 
Ustájení (max. 12 boxů):   Objednávky ustájení – Pavla Cihlová  e-mail: ecola@seznam.cz 
  
 
Parkování: 
Parkování aut s přívěsy bude v areálu ranče. Osobní auta na louce nad areálem . Dbejte 
pokynů pořadatelů. 
  
 
Ubytování:   
   
Ubytování v okolí:  
http://www.borovanskymlyn.cz/  (7km) 
http://www.hotelalf.cz/  (10 km) 
http://hotellaguna.hotel.cz/  (10 km) 
 
  
Stravování :   
Rychlé občerstvení bude v areálu po celou dobu soutěže nebo v restauraci ve Strážkovicích (2 
km  od areálu)  
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Program: 
  
8:00 – 9:00 hod. prezentace soutěžících (po 9.hodině budou startovní listiny uzavřené bez 
možnosti dalších změn) 
9:00 – 9:45 schůzka soutěžících, prohlídka trati, opracování na jízdárně 
10:00 zahájení soutěží  v pořadí: 

1. Mládež + junioři + mladí koně  na ruce (8 překážek náročnost 1 – 3): branka, 
parkoviště (s couváním) , cik-cak klády, čtverec (obrat), bludiště (bidla), seskok, 
vodorovné klády, šikmý můstek 

2. Nováčci + amatéři + hobby  na ruce (10 překážek náročnost 1 – 5): branka, kladina, 
houpačka, cik-cak klády, serpentiny, texas-step, paprsky (ze špalku), zvýšené cik-cak 
klády, velké klády, šikmý můstek 

3. OPEN – na ruce (náročnost 13 překážek 1 – 6): branka, kladina, voda, cik-cak klády, 
serpentiny, texas-step, velká pneumatika, zvýšené cik-cak klády, velké klády, šikmý 
můstek, seskok, houpačka, parkoviště (s couváním) 

4. Mládež + junioři – v sedle (8 překážek  náročnost 1 – 2) můstek, bludiště, vodorovné 
klády, výskok, cik-cak klády, „plovoucí podlaha“, čtverec (obrat), paprsky 

5. Nováčci + amatéři + hobby – v sedle (10 překážek náročnost 1 – 5) branka, můstek, 
cik-cak klády, serpentiny, texas-step, ulička, zvýšené cik-cak klády, velké klády, šikmý 
můstek, bludiště (kameny) 

6. OPEN – v sedle (13 překážek náročnost 1 – 6): branka, kladina, voda, čtverec (obrat), 
serpentiny, texas-step, velká pneumatika, zvýšené cik-cak klády, velké klády, šikmý 
můstek, bludiště (kameny), houpačka, ulička 

 
Pořadí překážek bude uvedeno v den konání závodů, překážky budou číslované. 

Závody jsou otevřené pro všechny jezdce westernového i anglického stylu, je povolená 
jízda na ohlávce i bez sedla. Jezdec by měl mít úbor odpovídající nasedlání jeho koně 
(anglie, western) 

 
Bezpečnost: 
Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně. 
Pokud bude jezdec shozen nebo spadne, může pokračovat, pokud si koně bez cizí pomoci 
chytí sám a pokud do pěti minut znovu nasedne. 
Pokud kůň opustí dráhu, bude jezdec v probíhajícím kole diskvalifikován. 
Rodiče nebo jejich pověřenci mohou být na dráze, když soutěží nejmladší. Důvodem jejich 
přítomnosti je však bezpečnost, nikoli převádění přes překážky. 
Pokud bude potřeba, aby soutěžící sestoupil z koně, může pro nasednutí použít kmen, pařez 
nebo špalek umístěný v prostorách soutěžní dráhy. Toto se nevztahuje na kategorii OPEN, kdy 
musí jezdec nasednout na koně bez vyvýšené pomůcky. 
  
Odpovědnost 
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. 
  
Soutěžící svojí účastí v závodech dávají souhlas ke zveřejnění fotografií či videozáznamů 
jejich osoby  na webových stránkách či  Facebooku pořadatele. 


