
Extreme Trail Czechia – závody Extreme Trail a doplňkových soutěží 
 

24.-25.6.2017 Ranč Úchozí – přehled a pořadí překážek 
 

Příloha k propozicím 
 

Upozornění: V případě, že nebudou obsazené ke dni uzávěrky přihlášek 20.6. – 22:00 všechny soutěže a bude 
časově reálné absolvovat ostatní soutěže v jeden den, budou nedělní soutěže přesunuté na sobotu a všechny 
starty se uskuteční během soboty 24.června.  
 

Plánky včetně organizace závodů budou zveřejněné společně se startovní listinou ve středu 21.6.2017  
 

*) účast v těchto soutěžích je zároveň kvalifikací na MČR ETCZ 2017  
 
ET=Extreme Trail                 ER = Extreme Race                 WT = Working Trail (soutěž zručnosti) 
 
Soutěže OPEN se jedou o finanční prémii  
 
*) ET Pony – ruka (sobota)  

1. soutěska   
2. Pneumatika – zastavit nahoře   
3. Lávka nad stokou  
4. Seskok malý  
5. Kladina zvýšená 
6. Labyrint s vycouváním 
7. Střecha  
8. Texas Step 
9. Lanový most 
10. Kladina 

 
*) ET Pony – ruka (neděle)  
1. Kladina  
2. Lanový most  
3. Texas step  
4. Střecha  
5. Branka  
6. Pískoviště – vyslat, otočit, zpět  
7. Klády „Z“ – projít  
8. Lávka kombinovaná „L“ ze širší strany  
9. Houpačka  
10. Klády vodorovné pony  
 
*) ET Mládež – ruka (sobota)  

1. Branka – otevírání levou rukou 
2. Čtverec z klád – projít 
3. Lávka 
4. Kláda – zastavit nad 
5. Kavalety „Z“ 
6. Pískoviště (lonž) – kůň obchází kolem 

 
*) ET Mládež – sedlo (sobota)  

1. Pískoviště – vjet, objet uvnitř kolem , vyjet  
2. Seskok malý 
3. Pařez – obejít  
4. Čtverec z klád – zastavit uvnitř 
5. Dřevěný můstek 
6. Slalom 

 
 



*) ET Junioři – ruka (sobota)  
1. Zvýšený žebřík  
2. Lávka nad stokou  
3. Seskok střední  
4. Malá voda podél  
5. Čtverec – obrat 360°  
6. Texas step  
7. Lávka kombinovaná „L“  
8. Klády vodorovné  
9. Soutěska  
10. Klády „Z“  
 
*) ET Junioři – sedlo (sobota)  

1. Klády vodorovné  
2. Bludiště – obejít kámen  
3. Zvýšený žebřík  
4. Pískoviště – obrat o 180° 
5. Seskok malý  
6. Pařezy „8“  
7. Čtverec z klád – zastavit uvnitř 
8. Texas Step 
9. klády „Z“ – pouze první část, zastavit, vycouvat  
10. soutěska   

 
ET „Z“ - ruka (sobota)  
1. Zvýšený žebřík  
2. Lávka nad stokou  
3. Seskok střední  
4. Malá voda na šířku  
5. Čtverec – obrat 360°  
6. Texas step  
7. Lávka kombinovaná „L“  
8. Klády vodorovné  
9. Soutěska  
10. Klády „Z“ - pouze první část, zastavit, vycouvat 
 
ET „Z“ - sedlo (sobota)  

1. Klády vodorovné  
2. Bludiště – obejít kámen  
3. Zvýšený žebřík  
4. Pískoviště – obrat o 180° 
5. Seskok malý  
6. Pařezy „8“  
7. Čtverec z klád – zastavit uvnitř 
8. Texas Step 
9. klády „Z“ – pouze první část, zastavit, vycouvat  
10. soutěska   

 
ET „S“ – ruka (sobota)  
1. Zvýšený žebřík  
2. Lávka nad stokou  
3. Labyrint s vycouváním  
4. Střecha  
5. Čtverec –klády – obrat o 180°  
6. Texas step – zastavit přední/zadní na nejvyšším stupni  
7. Houpačka ze zvýšené strany  
8. Kladina  
9. Klády vodorovné  



10. Most šikmý - vyslat, odchod z kopce dolů  
11. Balík – vyslat koně kolem  
12. Bludiště – obejít kámen  
 
ET „S“ – sedlo (sobota)  
1. Klády vodorovné  
2. Bludiště – obejít kámen  
3. Zvýšený žebřík  
4. Lávka nad stokou  
5. Labyrint s vycouváním  
6. Malá voda podél  
7. Střecha  
8. Texas step  
9. Houpačka ze zvýšené strany  
10. Kladina  
11. křoví  
12. cik-cak klády  
 
*) ET T/K – ruka (sobota) 
1. vodorovné klády  
2. kladina  
3. lanový most – obrat uprostřed o 180° 
4. závěs  
5. cik-cak klády  
6. kláda ustupovací – ustupování vpravo, odejít vycouváním  
7. můstek – zastavit  
8. texas step  
9. brod  
10. branka  
11. zvýšený čtverec – zastavit nahoře  
12. zvýšený žebřík  
 
*) ET T/K – ruka (neděle)  
1. most šikmý – vyslat, odchod z kopce dolů  
2. soutěska – výjezd přes schodiště  
3. pneumatika – zastavit nahoře  
4. texas step  
5. střecha – zastavit nahoře  
6. brod  
7. lanový most  
8. kladina  
9. vodorovné klády  
10. balík – lonž kolem  
11. bludiště – obejít kámen  
12. zvýšený žebřík  
 

*) ET T/K – sedlo (sobota)  
1. Kladina  
2. Lanový most  
3. Texas step  
4. Střecha  
5. Branka  
6. Pískoviště – obrat uprostřed o 360° 
7. Klády „Z“ – ustupování bokem  
8. Lávka kombinovaná „L“ ze širší strany  
9. Houpačka – zastavit po překlopení  
10. Závěs  
11. Křoví  
12. Klády vodorovné  



 
*) ET T/K – sedlo (neděle)  
1. Klády vodorovné  
2. Bludiště – obejít kámen  
3. Soutěska – výjezd schodištěm  
4. Lávka nad stokou  
5. Seskok-výskok-seskok (vlnovky přes jednotlivé stupně) 
6. Malá voda podél  
7. Čtverec – klády – obrat 360° 
8. Texas step – zastavit přední/zadní nohy na nejvyšším stupni  
9. Lanový most  
10. Kladina  
11. křoví  
12. závěs  
 
ET OPEN – ruka (sobota)  
1. vodorovné klády  
2. kladina – uprostřed zastavit  
3. závěs  
4. slalom  
5. kláda ustupovací – ustupování vpravo, odejít dopředu  
6. lanový most – uprostřed obrat o 180°  
7. můstek  
8. texas step – zastavit postupně přední/zadní na nejvyšším stupni  
9. brod  
10. branka  
11. stoka - projít  
12. soutěska přes schodiště – výjezd vlevo  
 
ET OPEN – sedlo (sobota)  
1. Klády vodorovné  
2. Most šikmý – odjezd z kopce  
3. Soutěska – výjezd schodištěm  
4. Pískoviště – obrat uprostřed o 360° 
5. Branka  
6. Brod  
7. lávka  
8. Texas step – zastavit postupně přední/zadní na nejvyšším stupni  
9. Lanový most  
10. Kladina  
11. závěs  
12. křoví  
 
ER ruka – junioři (neděle)  
1. vodorovné klády  
2. houpačka  
3. kláda ustupovací – zastavit nad  
4. můstek  
5. texas step  
6. klády „Z“  
7. pískoviště – lonž 1x kolem vpravo/vlevo (libovolná strana začíná)  
8. zvýšený čtverec  
9. zvýšený žebřík  
10. soutěska  
 
 
 
 



ER sedlo – junioři (neděle)  
1. vodorovné klády  
2. kladina  
3. lávka  
4. čtverec – klády  
5. výskok malý  
6. pískoviště – obrat o 180  
7. zvýšený žebřík  
8. balík – objet  
9. bludiště – obejít kámen  
10. soutěska  
 
ER – ruka 18+ (neděle)  
1. vodorovné klády  
2. kladina  
3. závěs  
4. slalom  
5. lanový most  
6. houpačka  
7. texas step  
8. střecha  
9. brod  
10. klády „Z“  
11. soutěska  
12. kopec nahoru, dolů šikmý most  
 
ER – sedlo 18+ (neděle)  
1. cval – obrat kolem barelu  
2. závěs  
3. křoví  
4. čtverec – klády  
5. malý kopec  
6. výskok  
7. labyrint s vycouváním  
8. brod (projet v kroku)  
9. lanový most – uprostřed zastavit  
10. soutěska  
11. Lávka kombinovaná – pouze širší část  
12. Serpentýny  
 
WT – přehled překážek (kombinace a pořadí bude zveřejněno v den soutěže)  
WT – překážky a úkoly pro soutěže na ruce:  
Pevná branka, Skok (cca 50 cm), Jiný povrch, Odložení koně, Jízda s kolečkem, Zametání, Slalom, Kropení nohou, 
Prapor nebo deštník, Tažení předmětu, Ulička, Couvání 
 
WT – překážky a úkoly pro soutěže ze sedla:  
Objet arénu , Skok (cca 50 cm), Jiný povrch, Odložení koně, Nasednutí ze stoličky, Odsedlání koně, Slalom, 
Kružnice s tyčí 3m, Občerstvovací stanice, Labyrint z kavalet, Jízda s praporem, Rollbacky 
 


