
EXTREME TRAIL Challenge  GERMAN OPEN 2018 – 4. Deutsche Meisterschaft 
Středa 3.10.2018 

Gut Hammerberg https://www.gut-hammerberg.de/ 
 

Základní informace pro české účastníky 
 
Po dohodě s pořadatelem závodů je pro české účastníky posunutý termín přihlášek na 28.9.2018, za 
předpokladu, že bude  k tomuto datu odeslaná hromadná přihláška (tedy společná pro všechny 
přihlášené) pověřenému členu organizačního týmu. 
 
Soutěžní kategorie: 
Pro orientační srovnání jsou uvedené odpovídající kategorie ETCZ, je však třeba počítat ve vyšších 
třídách s překážkami v členitém terénu.  
 
Eazy Hand (2+) – ruka (pro začínající, odpovídá „Z“) 20€ 
Medium Trail (2+) – ruka (odpovídá „S“) 20€ 
Solid Trail (3+) – ruka (odpovídá „T/K“) 20€ 
Extreme Trail (4+) – ruka (odpovídá „OPEN“) 20€ 
Junioři do 14 let (2+) – ruka (odpovídá „Z“) 10€ 
Eazy Hand (4+) – sedlo (pro začínající, odpovídá „Z“) 20€ 
Medium Trail (4+) – sedlo (odpovídá „S“) 20€ 
Solid Trail (4+) – sedlo (odpovídá „T/K“) 20€ 
Junioři do 14 let (4+) – sedlo (odpovídá „Z“) – 10€ 
Extreme Trail (4+) – sedlo (jezdec 16+) (odpovídá „OPEN“) 20€ 
=) Mladí koně (2-4) - ruka (odpovídá „Z“) 20€ 
MINIs (do 120 cm) – ruka (odpovídá „S“-„T/K“) 20€ 
Package Trail (4+) – sedlo s druhým koněm na ruce (odpovídá „S“-„T/K“) 20€ 
Bridleless (bez uzdění) – sedlo (odpovídá „T/K“) 20€ 
=) Handicap (25+ a koně např. s vet.doloženou artrózou, slepotou…) – ruka (odpovídá „Z“) 20€ 
 
=) nesmí startovat v jiných třídách 
 
Administrativní poplatek 5€ 
 
Trénink den před závody (zpoplatněný – cena dohodou na místě v závislosti na počtu koní ve skupině) 
– možný pouze v doprovodu trenéra EETA na vybraných překážkách 
 
Ustájení: 
Vlastní ohrádky, nádoby na vodu sebou 10€/den 
Připravené ohrádky pořadatelem, nádoby na vodu sebou 15€/den 
 
Ubytování: 
Vlastní v areálu (auto, společný stan…) zdarma 
Ostatní https://www.gut-hammerberg.de/kontakt/%C3%BCbernachtung/  
 
Občerstvení: 
Vlastní, nebo v době závodů zajištěné pořadatelem 
 
Diváci 
vstupné 5€ 

https://www.gut-hammerberg.de/
https://www.gut-hammerberg.de/kontakt/%C3%BCbernachtung/


 
Ostatní: 

 Veškeré platby v hotovosti na místě 

 Před odjezdem na závody je potřeba vyřídit na KVS „TRACES“ pro cestu do zahraničí a doložit 
v místě konání průkaz koně s  ověřením veterináře o zdravotním stavu koně ne starším než 3 
dny (klinické vyšetření) 

 Je důrazně doporučeno mít uzavřené pojištění zodpovědnosti 

 Na místo je možné dojet samostatně po vlastní ose, případně společně se srazem u Plzně - 
předběžně předpokládaný odjezd z Plzně v úterý 2.10. kolem poledne??? (lze konkrétně 
domluvit dle aktuálních požadavků jinak) 

 V místě bude k dispozici tlumočník němčina/čeština, případně se lze domluvit i anglicky 

 Paterny budou poslané přihlášeným mailem, jakmile budou k dispozici a přeložené do češtiny 

 Adresa místa konání: Hammerberg 1, 91275 Auerbach, Bayern, Germany (vzdálenost z Plzně cca 170 km po 

dálnici E50, cca 2 hodiny cesty) 
 Odkaz na mapu: ZDE 

 Kontaktní osoba pro účastníky z ČR: Pavla Cihlová, tel.: 603 826 200, e-mail: 
ecola@seznam.cz (vše ohledně pravidel EETA, parku, průběhu závodů, místě konání, 
možností v areálu atd…) 

 

Podrobnosti najdete rovněž na stránkách pořadatele (viz výše odkaz v záhlaví) 

 

Reportáž z účasti českých zástupců v roce 2017 najdete na webu ETZC 

https://extremetrail.cz/otevrene-mistrovstvi-nemecka-v-extreme-trailu-3-10-2017/ 

A na FB https://www.facebook.com/groups/1827249410872114/permalink/1913802082216846/  

 

  

https://www.google.com/maps/dir/Plze%C5%88/Hammerberg+1,+91275+Auerbach+in+der+Oberpfalz,+N%C4%9Bmecko/@49.5996557,12.0369941,9z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x470af1e5133d11b7:0x31b9406e3fc10b83!2m2!1d13.3736371!2d49.7384314!1m5!1m1!1s0x47a1c6f177424a2d:0x7d
mailto:ecola@seznam.cz
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  Kontaktní osoba pro české účastníky: Pavla Cihlová, tel.: 603 826 200 

 Kontaktní osoba v místě konání: Agnes Bora, tel.: +491713748648 


