
Propozice – Víceboj Ranč Úchozí 18.7.2015 

Závody otevřené pro všechny jezdce, k účasti na závodech není třeba žádná licence 

Místo konání: Ranč Úchozí, adresa: Úchozí 164, 382 41 Besednice samoty 
Ředitel závodů (kontaktní osoba): Pavla Cihlová (tel.: 603 826 200) 
Rozhodčí (každá soutěž je hodnocena 2 rozhodčími a 2 stopkami): 
Extreme Trail: Eda Ziebiker , Pavla Cihlová, Jana Němcová  
Skoky: Jitka Zrnová, Šárka Beranová 
Soutěž zručnosti: Pavla Cihlová, Jana Němcová 
Slalom tyče (Pole Bending): Jitka Zrnová, Šárka Beranová 

 Příjezd koní: do 8:30 hod. 
Je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz koně s platným očkováním,  krve pro 
sportovní přesuny. Doporučeno (nepovinné): očkování proti Herpes. 
Před vyložením koně je nutné předat průkaz koně do závodní kanceláře. Všem koním budou 
zkontrolována očkovací schémata, platné vyšetření krve na AIE a kůň s jakýmikoliv projevy 
chorob nebude vpuštěn do areálu.  

Uzávěrka přihlášek: do 15.7.2015 (středa) 23:00 hodin na e-mail ecola@seznam.cz nebo 
poštou na adresu Pavla Cihlová, Zavadilka 2168, 370 05 České Budějovice (neposílat 
doporučeně!)  
Prezence soutěžících: sobota 18.7.2015 od 7:30 do 9:00 hodin  
 
Soutěžní disciplíny a startovné (soutěže proběhnou v uvedeném pořadí, start 1.soutěže 
v 9:30 hodin, ostatní budou následovat  30 minut po skončení soutěže předchozí):  
 

1)  Extreme Trail na ruce – junioři, nováčci + mladí koně: 150,- Kč (15 minut před startem 
prohlídka trati bez koní). Rozhodčí: Eda Ziebiker, Jana Němcová 
 

2)  Extreme Trail na ruce – OPEN (18+, profesionálové, junioři, nováčci, mladí koně: 
200,-Kč (15 minut před startem prohlídka trati bez koní). Rozhodčí: Eda Ziebiker, Jana 
Němcová 
 

3)  Extreme Trail ze sedla – junioři, nováčci + 3-letí koně: 150,-Kč (15 minut před startem 
prohlídka trati bez koní). Rozhodčí: Eda Ziebeker, Pavla Cihlová 
 

4)  Extreme Trail ze sedla – OPEN (18+, profesionálové, junioři, nováčci, 3-letí koně: 
200,-Kč (15 minut před startem prohlídka trati bez koní). Rozhodčí: Eda Ziebiker, Pavla 
Cihlová 
 

5)  Skoky – volba dráhy: 200,-Kč 
 

6)  Soutěž zručnosti 1. kategorie – junioři, mladí koně: 150,-Kč (15 minut před startem 
prohlídka trati bez koní) 
 

7)  Soutěž zručnosti 2. kategorie – 18+, profesionálové: 200,-Kč (15 minut před startem 
prohlídka trati bez koní) 
 

8)  Slalom tyče (Pole Bending) – 100,-Kč  
 

Sleva na startovném při účasti v 5 a více disciplínách -10% (platí pro stejnou dvojici) 
 
Další poplatky: 
Jakékoliv změny ve startovní listině po uzávěrce +50,-Kč za každou změnu. 
Dodatečná přihláška po uzávěrce 100,-Kč jednorázově + 50,-Kč ke každému startovnému! 
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Podrobné rozpisy k jednotlivým soutěžím  jsou uvedené v samostatných přílohách ke 
stažení na http://www.ecola.estranky.cz/fotoalbum/extreme-trail-park---ranc-
uchozi/extreme-trail-park/etp---akce/viceboj---zavody-sobota-18.7.2015/ 
 
Informace k soutěžím v rámci Víceboje: 

 Každý kůň může startovat v každé soutěži 2x – pokaždé s jiným jezdcem, maximálně 
však v 10 startech. 

 Minimální věk koně pro účast v soutěžích ze sedla: 3 roky 

 Každý jezdec může startovat v každé soutěži 2x – pokaždé s jiným koněm. Počet startů 
jezdce v rámci víceboje není omezen. 

 Soutěže se uskuteční, pokud budou přihlášeni alespoň 3 startující v dané disciplíně.  

 Maximální počet startujících v každé disciplíně: 20 

 Mladí koně/3-letí mohou mít vodiče/jezdce staršího 18ti let či profesionála a soutěží 
společně s juniory. 

 Mladí koně a 3-letí, junioři, nováčci mohou startovat také v kategorii OPEN. 

 Jezdci/vodiči 18+ a profesionálové mohou startovat pouze v kategorii OPEN, 
s výjimkou účasti s mladými koňmi 

 minimální věk soutěžících = 12 let (u nezletilých nutný písemný souhlas rodičů s účastí 
ve vybraných soutěžích) 

 maximální věk - neomezen 

 každá soutěž bude vyhodnocena samostatně 

 každá soutěž bude hodnocena 2 rozhodčími a 2 stopkami. Do výsledku se započte 
průměrný počet bodů a průměrný čas. 

 celkový vícebojařský vítěz bude vypočten podle jeho umístění v jednotlivých 
disciplínách (podmínkou je účast alespoň ve třech soutěžích, pokud se zúčastní více 
soutěží, budou mu počítaná 3 nejlepší umístnění) 

 vyhlášení výsledků po každé soutěži. 

 
Specifikace jednotlivých pojmů pro víceboj: 
  

 Junior – věk jezdce 12 – 18 let (nutný souhlas rodičů, povinná bezpečnostní přilba) 

 Nováček – jezdec či vodič starší 18-ti let, startující v Extreme Trail poprvé (včetně ETP 
Lomec a ETP Hoštka) s výjimkou profesionálů. 

 18+ – jezdec či vodič starší 18 let, který se v minulosti účastnil některých závodů 
v Extreme Trail (včetně ETP Lomec a ETP Hoštka)  

 Profesionál – jezdec či vodič, který za finanční odměnu provádí trénink nebo výcvik 
koní či jezdců, včetně výcviku koní ze země, případně pobírá za účast na soutěžích 
finanční odměnu (vztahuje se na jakékoliv jezdecké odvětví). Může se zúčastnit pouze 
soutěží označených „OPEN“ nebo soutěží, kde je účast profesionála vyloženě 
uvedena. 

 OPEN – kategorie soutěží, kterých se může účastnit kdokoliv 

 Mladý kůň – kůň narozený v roce 2013 nebo 2014, účastní se pouze soutěží na ruce 

 3-letý kůň – kůň obsedlý, narozený v roce 2012 
Ceny v jednotlivých soutěžích: 

 při počtu startujících 6 a více = první 3 místa 

 při počtu startujících 3 - 5 = 1.místo 
Ceny pro celkové vítěze víceboje: 
první 3 místa poháry..., a pro všechny na vícebojařské výsledkové listině čestná cena  

Závody jsou otevřené pro všechny jezdce westernového i anglického stylu, je povolená 
jízda na ohlávce i bez sedla. 
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Oblečení:  
Jezdec by měl mít úbor odpovídající nasedlání jeho koně (anglie, western). 
Pro soutěž na ruce doporučujeme rifle a košili, pokrývka hlavy: westernový klobouk nebo 
kšiltovka 
 
Bezpečnost: 
Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně. 
Rozhodčí má právo vyloučit dvojici, pokud by byla ohrožena bezpečnost kohokoliv.  
Soutěžící i diváci jsou povinni akceptovat vyznačení prostor a dbát pokynů pořadatelů. 
  
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 

 Soutěžící jsou povinni zajistit urychlené odstranění exkrementů svých koní mimo 
soutěžní dráhu (k dispozici budou na více místech kolečka a potřebné nářadí). 

 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. 

 
Vstupné pro diváky: 
20,-Kč (vstupenky jsou slosovatelné, slosování proběhne v průběhu závodů) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rezervace boxů:  
nejpozději den před příjezdem (platba na místě). 
Upozornění – pokud plánujete ustájení koně přes noc, rezervujte si box včas! 
Ustájení (max. 8 boxů):    
Rezervace  ustájení – Kamila Sedláčková , tel.: 777 609 948 
e-mail:  sedlackova.kamila@volny.cz  
 
 Veterinář (MVDr.Václav Mrázek) – proti úhradě v hotovosti přímo veterinárnímu lékaři 
 
Parkování: 
Dovoleno pouze na vyznačených místech. Dbejte pokynů pořadatelů. 
  
Ubytování:   
 V apartmánech na ranči – rezervace Kamila Sedláčková , tel.: 777 609 948 
e-mail:  sedlackova.kamila@volny.cz 
  
Stravování:   
Rychlé občerstvení bude zajištěno v areálu po celou dobu závodů. 
 
Soutěžící svojí účastí v závodech dávají souhlas ke zveřejnění fotografií či videozáznamů 
jejich osoby na webových stránkách, Youtube či  Facebooku pořadatele. 
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