
Propozice – Ecola Cup 2022 (hobby - víceboj) 
22.-23.11.2022 

 

Upozornění: 
V případě nepříznivého počasí (trvalý déšť) budou závody přesunuté na náhradní termín v listopadu. 

 
Místo konání: Jezdecký areál Haklovy Dvory, České Budějovice 
Pořadatel:  Ecola Equestrian z.s. 
Kontaktní osoba: Pavla Cihlová (tel.: 603 826 200), e-mail: ecola@seznam.cz  
Rozhodčí: traily ruka, sedlo a všetrannost:  Pavla Cihlová, jízdárenská abeceda - bude upřesněno 
Datum konání: víkend  22.-23.11.2022 

Sobota  09:30 – 17:00. Neděle 9:30 – 15:00 
Uzávěrka přihlášek: do středy 19.10.2022 22:00 hodin na mail ecola@seznam.cz (přihláška ke stažení na webu) 
Prezence soutěžících, platba startovného: pátek 21.10.2022 16:00-18:00 / sobota 22.10.2022  8:00-8:30 
 
Rozdělení soutěží podle typu: 

1. Trail na ruce 
2. Trail ze sedla 
3. Jízdárenská abeceda 
4. Soutěž všestrannosti (na čas) 

 
Rozdělení kategorií podle výkonnosti (věkově neomezeno): 

1. Kategorie „Z“ – začátečníci a mírně pokročilí  (děti a mládež do 11 let s doprovodem či vodičem (vodič pouze u 
soutěží ze sedla) 

2. Kategorie „ZS“ – začátečníci mírně až středně pokročilí    
3. Kategorie „S“ – středně pokročilí a pokročilí  

 
Soutěžní disciplíny a startovné (členové EE sleva  50,-Kč/start): 
Kategorie „Z“ – 150,-Kč 
Kategorie „ZS“ – 200,-Kč 
Kategorie „S“ – 250,-Kč 

 Rozpis soutěží na konkrétní dny bude upřesněn nejpozději týden před závody 

 před soutěžemi v trailu a všestrannosti proběhne společná prohlídka trati bez koní 
 

Soutěže Trail na ruce a ze sedla (8 překážek): 

 vypsané kategorie „ZS“ a „S“ na ruce  

 vypsané kategorie „Z“, „ZS“ a „S“ ze sedla 

 kombinace trailových překážek, náročnost přizpůsobená dané kategorii 

 hodnocení : max.10 bodů za překážku a max. 10 bodů za celkový dojem (horsemanship)  

 při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí hodnocení za horsemanship 

 soutěž se řídí pravidly Czech Mountain Trail 
 
Soutěže Jízdárenská abeceda: 

 Vypsané kategorie „Z“(krok-klus), „ZS“(krok-klus) a „S“(krok-klus-cval/upravená Z1)  

 čtené úlohy (každý soutěžící si zajistí vlastního čtenáře) 

 kategorie „Z“ se pojede na hale, ostatní na venkovní  jízdárně 20x40, v případě neregulérního stavu jízdárny 
budou úlohy „ZS“ a „S“ přizpůsobené velikosti haly – cval v kategorii „S“ bude nahrazen náročnějšími prvky v 
klusu 

 hodnocení – body za provedení 0-10 u každého cviku + max. 10 bodů za celkový dojem (horsemanship) 
 
Soutěže všestrannosti ( 8 překážek na čas) 

 vypsané kategorie:  jednotná kategorie na ruce (bez omezení úrovně), ze sedla  „ZS“ a „S“  

 soutěže se uskuteční na jízdárně  

 pro všechny kategorie bude stejná trať a stejné překážky, náročnost  přizpůsobená dané kategorii 

 u všech kategoriích je měřený čas, který se převádí na body – ty se přičítají k bodům za překážky. Základem 
pro výpočet bodů je nejpomalejší čas s 0 body (za každou „rychlejší“ vteřinu = 0,1 bodu navíc) 

 

Paterny (soutěžní úlohy) budou zveřejněné nejpozději v úterý 18.10.2022 
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Hodnocení jednotlivých soutěží: 
V každé soutěži se vyhodnocují všechny výkonnostní kategorie dohromady (tedy Z+ZS+S).  
Pořadí soutěží v Trail ruka, Trail sedlo a Soutěž všestrannosti ruka/sedlo budou mít pro všechny kategorie stejnou trať, 
rozdíl bude v náročnosti prvků podle výkonnostních kategorií. Každý soutěžící bude mít tak stejnou šanci na jakékoliv 
umístění v celkovém pořadí. 
Jízdárenská abeceda: každá kategorie má jiný počet hodnocených prvků, proto bude do celkového pořadí této soutěže 
vypočtena průměrná hodnota na jeden hodnocený prvek. Každý soutěžící bude mít tak stejnou šanci na jakékoliv 
umístění v celkovém pořadí. 
 
Víceboj: 
Do víceboje se sčítají 3 různé soutěže - každý soutěžící, který se zúčastní alespoň 3 různých soutěží (bez ohledu na 
výkonnostní kategorii), bude zařazen do celkového pořadí víceboje. U soutěžících startujících  v jedné soutěži 2x nebo 
při startech ve všech 4 soutěžích, bude do celkového pořadí počítané vždy lepší bodové hodnocení.  
 
Ceny: 
Dílčí soutěže: kokardy a věcné ceny pro první 3 místa, od 4.místa ceny útěchy. 
Víceboj: všichni  kokardy  a ceny, pro první tři vícebojaře navíc poháry. 
 
Informace k soutěžím: 

 Všechny soutěže jsou určené pro anglicky i westernově sedlané koně. 

 Každý soutěžící může startovat v každé soutěži 2x – pokaždé s jiným koněm 

 Soutěžící může startovat podle vlastní výkonnosti  či výkonnosti koně v různých kategoriích (například soutěže 
ze sedla v „Z“, soutěž na ruce v „ZS“...) 

 Soutěže se uskuteční bez ohledu na počet přihlášených. 

 Závody jsou kapacitně omezené, po naplnění maximálního počtu startů bude příjem přihlášek zastavený 

 U nezletilých je nutný písemný souhlas rodičů s účastí ve vybraných soutěžích. 

 Pro soutěže v sedle je povinná jezdecká přilba, pro juniory do 18 let bezpečnostní vesta nebo páteřák. 

 Pro soutěže na ruce u dětí a juniorů do 18 let rukavice a přilba.  

 Doba na opracování koně před soutěží minimálně 5 minut 

 UPOZORNĚNÍ: Z důvodu bezpečnosti a omezených možností pro pohyb koní v areálu je nutné, aby koně, kteří 
se nepřipravují na start, byli ihned po odjetí soutěže umístěni na box.  

 
Bezpečnost: 
Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností koně. 
Rozhodčí má právo vyloučit dvojici, pokud by byla ohrožena bezpečnost kohokoliv. 
Soutěžící i diváci jsou povinni akceptovat vyznačení prostor a dbát pokynů pořadatelů. 
 
Organizace závodů: 

 Soutěžící jsou povinni zajistit urychlené odstranění exkrementů svých koní v prostorách areálu. 

 Ve zvláštních případech, vyplývajících z neočekávaných nebo nepředvídaných podmínek, si organizátor 
vyhrazuje právo po projednání se soutěžícími změnit rozpis včetně propozic k jednotlivým soutěžím. Každá 
taková změna bude bez prodlení sdělena všem soutěžícím. 

 Vyhlášení dílčích soutěží a celkových vítězů víceboje proběhne v neděli po sečtení výsledků. 

 Diváci/rodinní příslušníci jsou povinni se v době jednotlivých soutěží zdržovat ve vyhrazených prostorách a 
neomezovat pohyb koní a jezdců. 

 V průběhu závodů jsou všichni povinni dodržovat aktuální epidemiologická opatření. 

 Zdravotník na místě. 

 Veterinář na telefonu. 
 

 

Parkování: 
Pro majitele koní a pořadatele na vyznačených místech v areálu, pro soutěžící před areálem. 
 

Stravování: 
Rychlé občerstvení  bude po dobu soutěží zajištěno v areálu. 
 

GPDR: 
Soutěžící dávají svojí účastí na závodech souhlas ke zveřejnění fotografií či videozáznamů jejich osoby na webových 
stránkách, Youtube či Facebooku pořadatele. Souhlas je kdykoliv odvolatelný. 
 

www.stajecola.cz 

http://www.stajecola.cz/

