
Úloha pro soutěže Extreme Cowboy Race – Ranč Úchozí 22.8.2015 
 

Hodnocení: 
Hodnoceno bude podle pravidel CETA. Soutěž je vypsána na aréně. Časový limit 30s na překážku se 
v tomto druhu závodu nepoužívá. 
Pokud překážku jezdec objede bez platného pokusu, obdrží penalizaci 8 bodů a časovou penalizaci 
30 sekund. 
Každý kladný bod získaný na překážkách bude přepočítán na vteřiny v poměru 1:5. 
Takto získané vteřiny budou odečteny od času, ve kterém bude absolvována celá trasa závodu. 
Výsledný čas rozhodne o vítězi. 
 
Seznam překážek: 
 

1) společné překážky pro kategorii juniorů, mladých koní na ruce a jezdců 18+ 

 couvání "L", vyznačeno kavaletami, šířka mezi kavaletami 120 cm.  

 plachta - přejezd rovně  

 průjezd "turniketem" (2 sloupy, mezi nimi budou vodorovně připevněné ohebné trubky z 
měkkého plastu)  

 skok (40 cm)  

 odložení koně (hráď o 3 uzavřených stranách) - zajet do hrádě, sesednout, opustit  hráď, 
dojít zazvonit na zvonec, vrátit se zpět, vyvést koně a odvést k dalšímu úkolu 

 značkování koně křídou – označkovat koně na pravé zádi (značkovač s barvou bude 
upevněný na tyči dlouhé cca 100 cm) 

 nasednout na koně ze špalku (stoličky)  

 oblečení signální vesty - vesta bude zavěšená na sloupku, jezdec bude během oblékání 
chodit na jednu ruku kolem sudu. Až vestu obleče, změní směr a bude jí svlékat v kruhu 
na druhou ruku, vrátí vestu zpátky  

 přenesení praporu – prapor bude zasunutý ve stojanu s otvorem o průměru 3,5 cm. 
Jezdec prapor vyzvedne, objede určený bod a vrátí ho do stojanu zpět.  

 přenášení vody - na sudech budou stát kýble s vodou, odměrkou si jezdec vodu sám 
nabere a přepraví do druhého kýble 
 

2) překážky navíc pro kategorii 18+: 

 Obrat zpět 3x (roll-back) – provádí se na dlouhé stěně, měl by být proveden v mírném 
cvalu. Délka úseku bude vyznačena 2 kužely, obrat se vždy provádí za kuželem po 
přechodu do zastavení. 

 Kruh kolem tyče. Délka tyče 3 metry, tyč bude opřená o stěnu jízdárny, jezdec jí vezme, 
spodní část zapíchne do vyznačeného místa na zemi o průměru cca 50 cm, tyč bude držet 
za druhý konec a provede jeden kruh na libovolnou stranu. Po provedení úkolu vrátí tyč na 
původní místo. 

 Vrata – otevřít  
 
 

Jednotlivé úlohy vycházejí z překážek pro Extreme Cowboy Race uvedených na webu 
CETA, kde lze najít i způsob hodnocení pro jednotlivé úlohy 
http://www.czech-
extremetrail.cz/index.php?CETA_Extreme_Trail_2015/Pravidla_CETA_2015 
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