
Jezdecké závody Ecola Equestrian 

28.5.2022 
 

určené pro jezdce na rekreační a hobby úrovni 
a pro mladé koně, kteří se neúčastní oficiálních závodů. 
Pro účast není podmínkou členství v žádné organizaci. 

 

PROPOZICE  

 

Upozornění: Závody jsou z kapacitních a organizačních důvodů omezené počtem startujících 
koní!!! V případě naplnění kapacity před uzávěrkou přihlášek budou další přihlášení 

kontaktováni pořadatelem a vedeni jako náhradníci. 

 

Pořadatel: Ecola Equestrian z.s. 
Místo konání: Farma Čejkovice 32 u Českých Budějovic 
Ředitel závodů (vše ohledně organizace): Pavla Cihlová 
                                                                     tel.: 603 826 200, e-mail: ecola@seznam.cz  
Sekretář závodů (vše ohledně přihlášek): Eva Štérová 
                                                                    tel.: 734 150 519, e-mail: baumrukova@centrum.cz  
Rozhodčí: bude upřesněn  
Ostatní: Zdravotník na místě, veterinář na telefonu 

 
 

Uzávěrka přihlášek: úterý 24.5.2022 na www.stajecola.cz  
zde naleznete ve čtvrtek 26.5.2022 i časový rozpis závodů 
 
 

Platby: 
 

Administrativní poplatek: 100,-Kč/osobu (bez ohledu na počet koní v soutěži) 
 

Soutěže a startovné:   

 Soutěž + věk jezdce cena/start poznámka 

1 Jízdárenská abeceda do 12 let  150,- Anglicky i westernově sedlaní koně 

2 Klusová drezurní úloha 10+  200,- Anglicky i westernově sedlaní koně 

3 Cvalová drezurní úloha 11+ 250,- Anglicky i westernově sedlaní koně 

4 Skoky – křížky 30 cm  200,- Anglicky sedlaní koně 

5 Skoky – křížky 50 cm 250,- Anglicky sedlaní koně 

6 Parkur 60-70 cm 300,- Anglicky sedlaní koně 

7 Parkur 70-90 cm 350,- Anglicky sedlaní koně 
 

Slevy na startovném: 
Členové Ecola Equestrian -10% www.stajecola.cz/clanky/ecola-equestrian  
Slevy budou odpočtené při platbě startovného. 
 
 
Ostatní poplatky: 

 administrativní poplatek: 100,-Kč/osobu (pokud startuje jezdec s více koňmi, hradí se pouze 1x) 

 dohlášení do soutěže po uzávěrce: 50,-Kč za každou soutěž 

 zrušení startu, změna ve startovní listině – bez poplatku 
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Volitelné (objednává se v přihlášce): 
 

 Ustájení: Vnitřní boxy, seno, voda, podestýlka 200,-Kč (počet boxů omezen!) 

 Obědy: 1. Kuřecí řízek + brambor 120,-Kč, 2. Špagety 100,-Kč. V průběhu dne budou 
k dispozici (bez předchozí objednávky) klobásy, nápoje, sladkosti… 

 Fotograf: smluvním fotografem závodů je Aleš Rejnart, nafocení soutěží (50,-Kč/1 soutěž) se 
objednává v přihlášce. Ostatní fotografie (vyhlášení, momentky) jsou pro všechny zdarma. 
 

Veškeré poplatky se hradí v den závodů 
 
Informace k závodům: 

 

 Veterinární přejímka koní: sobota 7:30-8:00 hod. Všichni koně musí mít platné vyšetření na 
AIE a očkování proti chřipce, obojí ne starší 12 měsíců. 

 Platba startovného a výdej startovních čísel v sobotu před závody na místě 

 Povrchy: soutěžní kolbiště 30x60m: písek, opracoviště cca 40x50m: tráva 

 U soutěží 1 a 4 je povolen vodič nebo doprovod v kolbišti 

 Pro soutěže 1,2 a 3 je možné mít čtenáře úlohy (není podmínkou) 

 Během závodů jsou soutěžící a doprovod povinni dodržovat vyhrazené prostory pro bezpečný 
průběh závodů. 

 Pro uskutečnění každé soutěže je nutná účast alespoň 3 startujících.  

 V každé soutěži obdrží umístnění v závislosti na počtu startujících stuhy nebo medaile a 
věcné ceny… Všichni neumístění soutěžící obdrží „cenu útěchy“.  

 Vyhlášení výsledků bude probíhat průběžně během dne 

 V případě nepříznivého počasí (trvalý déšť či nezpůsobilost kolbiště) budou závody přesunuté 
na jiný termín 

 
Vybavení koní: 

 Anglické či westernové sedlo a uždění dle typu soutěže (viz tabulka „soutěže a startovné“), 
povolená jsou sedla bezkostrová, není povolena jízda na padu 

 Uždění udidlové i bezudidlové, nejsou povolené páky a plné uzdy 
 
Oblečení: 

 Startující by měl mít úbor odpovídající nasedlání jeho koně (anglie, western) odpovídající 
soutěžím v daném stylu 

 Pro „anglii“ jsou povolené i jiné barvy rajtek a košile než bílá, sako není podmínkou. Povinné 
jsou vysoké jezdecké boty nebo perka v kombinaci s minichaps. 

 Povinná je u všech soutěží přilba, u mladistvých do 18 let také páteřák či bezpečnostní vesta 
 
 
Bezpečnost 

 Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně a zodpovídají za 
připravenost do přihlášených soutěží. 

 Soutěžící a ostatní účastníci závodů zodpovídají za škody způsobené jimi a jejich koňmi třetím 
osobám. Doporučujeme mít pro tyto účely uzavřené pojištění odpovědnosti. 

 Pořadatel nezodpovídá za úrazy lidí a koní a škodám na majetku způsobené jejich 
nepřipraveností k soutěžím, nevhodným chováním či jednáním, porušováním propozic a 
pokynů pořadatele závodů či zásahem vyšší moci. Důrazně doporučujeme mít uzavřené 
odpovídající vlastní úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti 

 
 
Parkování:  
Na vyhrazeném místě pro osobní auta i soupravy (viz mapa) 
 

 
GPDR: viz přihlášky 
Informovaný souhlas: obdrží všichni přihlášení mailem, vytištěný a podepsaný (u mladších 18 let 
zákonným zástupcem či jím pověřenou osobou) se odevzdává při platbě startovného. 
 



 
 

 


