Kdo si chce zazávodit, pobavit se a potkat se s kamarády?

EXTREME TRAIL + JUJU závody
Hobby Horse Park - RANČ HOT HILL NESLOVICE U BRNA - 29-30. 7. 2017
Závody ETCZ pro všechny příznivce Extreme Trailu – lehké kategorie pro začátečníky, těžší
kategorie počítané do seriálu kvalifikací pro Mistrovství republiky v Extreme Trailu ETCZ 2017.
JUJU disciplíny pro ty, co si chtějí vyzkoušet další soutěže.
Závodů se mohou zúčastnit úplně všichni, i nečlenové ETCZ, není vyžadována licence jezdce.
Všechny soutěže jsou otevřené pro anglicky i westernově sedlané koně.
Hlavní rozhodčí: Pavla Cihlová
Rozhodčí: Kristýna Kempfová
Rozhodčí JUJU tříd: Libor Hanečka
Hlavní organizátor: Michaela Zachová
Veterinární dohled: MVDr. Adéla Martínková nebo jí pověřená MVDr.
VYPSANÉ KATEGORIE (věk), PRAVIDLA A STARTOVNÉ
a) Na extreme trailové trati:
Extreme Trail na ruce (6 kategorií – Pony do 120, mládež 7-11, junioři 12-17, Z 15+, S 18+, T/K
18+ ) - ETCZ
Extreme Trail ze sedla ( 5 kategorií – mládež 7-11, junioři 12-17, Z 15+, S 18+, T/K 18+) - ETCZ
Extreme Trail OPEN o finanční prémii (2 kategorie - 15+ ze sedla, 15 + ze země) - ETCZ
Extreme Race ze sedla - „rychlostní ET“ (2 kategorie – junioři 12-17, 18+ ) - ETCZ, JUJU
Freestyle Extreme Trail ze sedla – na vlastní hudbu a úlohu (2 kategorie – mládež+junioři 7-17,
18+) - JUJU- nejsou zde povinné překážky , pouze limit 5 minut, hodnotí se zvlášť dojem a
choreografie a zvlášť náročnost vybraných překážek a jejich překonání
b) Na travnaté ploše nebo menší pískové jízdárně:
Trail – zručnost (3 kategorie – mládež 7-11, junioři 12-17, 18+) – JUJU
Western Horsemanship (2 kategorie – mládež + junioři 7-17 , 18+) – JUJU
Soutěže ETCZ se řídí pravidly ETCZ viz http://extremetrail.cz/wp-

content/uploads/2017/03/Pravidla-ETCZ-2017-final.pdf
Jezdci startují a účastní se akce na vlastní odpovědnost. U doplňkových soutěží JUJU jsou
věkové výjimky po dohodě s rozhodčím dovoleny (7 a méně let), je nutná přítomnost rodiče
případně i vodiče. Pořadatel si vyhrazuje právo některé kategorie sloučit nebo nepovolit start
výrazně nezkušenému jezdci/koni. U JUJU soutěží může pořadatel omezit počet startů z časových
důvodů na max. 10 ve třídě (dle pořadí přihlášek).

Třídy ET Open (Extreme Trail otevřená) se může účastnit jezdec min. 15 let a výše, který startuje
minimálně v jedné soutěži ET. V kategorii OPEN bude mezi umístěné rozděleno 100% z
vybraného startovného - dle počtu startujících mezi prvních 3 až 5 jezdců (tudíž zde není sleva
pro členy ETCZ).

Sleva na startovném závodů ETCZ pro členy Extreme Trail Czechia – 20% (členství je možné
vyřídit na místě). Startovné hradíte hotově na místě, záloha na ustájení - boxy, ohrady se platí
předem. Pro umístěné jezdce jsou připraveny stužky a věcné ceny :-).
Kvalifikace MČR: 3 absolvované bodované starty v dané kategorii (T/K, junior, mládež, pony) za
sezonu (mohou být i během jednoho závodu, pokud má jezdec 3 různé koně). Podrobnosti najdete
na http://extremetrail.cz/akce-etcz-2017/mistrovstvi-ceske-republiky-etcz-2017

SOBOTA 29. 7. 2017
1. Extreme Trail na ruce pony do 120 cm 350,-Kč (ETCZ závod)
2. Extrem Trail na ruce Z

350,-Kč (ETCZ závod)

3. Extreme Trail na ruce S

350,-Kč (ETCZ závod)

4. Extreme Trail na ruce T/K

400,- Kč (ETCZ závod)

5. Extrem Trail na ruce Open Jackpot 600,- Kč (ETCZ závod)
6. Extreme Trail ze sedla Z

350,-Kč (ETCZ závod)

7. Extreme Trail ze sedla S

350,-Kč (ETCZ závod)

pauza
8. Extreme Trail ze sedla T/K

400,-Kč (ETCZ závod)

9. Extreme Trail Open Jackpot

600,- Kč (ETCZ závod)

10.

Extreme Race 18 +

350,- Kč (ETCZ závod)

11.

Freestyle Extreme Trail

18+

200,- Kč (JUJU závod)

12. Freestyle Extreme Trail Junioři 100,- Kč (JUJU závod) – v případě potřeby bude přesnut na
neděli

NEDĚLE 30. 7. 2017
13. Extreme Trail na ruce Mládež

200,-Kč (ETCZ závod)

14. Extreme Trail na ruce Junioři

200,-Kč (ETCZ závod)

15. Extreme Trail ze sedla Mládež 200 ,-Kč (ETCZ závod)
16. Extreme Trail ze sedla Junioři 200 ,-Kč (ETCZ závod)
pauza
17. Extreme race Junioři

100,- Kč (JUJU závod)

18. Trail Junioři

200,-Kč (JUJU závod)

19. Trail Mládež

200,- Kč (JUJU závod)

20. W. Horsemanship Mládež + Junioři
21. W. Horsemanship 18+
22. Trail 18+

200,- Kč (JUJU závod)

300,- Kč (JUJU závod)

300,- Kč (JUJU závod)

HARMONOGRAM (časy jsou orientační, změny vyhrazeny)::

SOBOTA
7.00 - 8.00 přejímka koní veterinární (nebo pátek po dohodě) – bez prohlídky nelze složit koně z
vozíku
7.00-8.00 prezentace jezdců
8.00 povinná schůzka jezdců s rozhodčími – prohlídka trati pěšmo
8.30 Extreme Trail na ruce Pony, Z, S, T/K, OPEN
Extreme Trail ze sedla Z, S
pauza na oběd
14.00 Extreme Trail ze sedla T/K
Extreme Trail OPEN (jackpot o peníze)
Extreme Race 18+ (rychlostní)
17.00 Freestyle Extreme Trail Junioři (na hudbu)
Freestyle Extreme Trail 18 + (na hudbu)
18.30 Mrazík na koni
20.00 Zábava s kapelou El Culto Di Seveři s tancem a večerní posezení u HOTBARu
NEDĚLE
8.00 - 9.00 přejímka koní veterinární (nebo pátek po dohodě) – bez prohlídky nelze složit koně z
vozíku
8.00-9.00 prezentace jezdců
9.00 povinná schůzka jezdců s rozhodčími – prohlídka trati pěšmo
9.30 Extreme Trail na ruce M, J
Extreme Trail ze sedla M, J
pauza na oběd
13.00 Extreme Race Junioři
Trail J, M
W. Horsemanship M, J , 18+
Trail 18+

UZÁVĚRKY, VETERINA, USTÁJENÍ, UBYTOVÁNÍ, JÍDLO ....
Uzávěrka: Uzávěrka přihlášek je 24.7., od 18.7. ji prosím vyplňte online na webu
www.koneakce.cz. Vyplňte prosím přesné jméno koně dle průkazu a přesný věk jezdce
(datum narození). U nezletilých bude potřeba na místě podepsat souhlas zákonného
zástupce se startem. POZOR! Co nejdříve i před uzávěrkou přihlášek zašlete požadavek na
ustájení na email misa@hothill.cz . Volné jsou jen ohradové boxy (150 Kč/den), pevné
(280/den) máme již rezervované pouze pro hřebce, děkujeme za pochopení. Pořadatel si
vyhrazuje právo nepřijmout další účastníky při překročení kapacity závodu. Přihlášky přijaté po
termínu nebo změny mohou být zpoplatněny přirážkou 200 Kč, kterou organizátoři následně propijí
nebo projí v HOTBARU :-).
Trénink: Otevřený trénink je možný pro přihlášené účastníky ZDARMA den před závody – nutno
mít objednané/zaplacené ustájení i na pátek (ohradový nebo pevný box nebo výběh). V sobotu z
časových důvodů nemusí být vstup před soutěžemi na trať povolen (pouze neděle junioři 8-9 hod).
Veterinární podmínky: Kůň musí mít platná očkování proti chřipce a negativní vyšetření krví na

infekční anémii ne starší 6 měsíců, zaznamenané vet. lékařem v průkazu – s sebou!
Ustájení: Boxy pevné (omezeno) nebo ohradové (texas zábrany), zatím bez střechy, počet je
omezen. Cena za ustájení je vč. sena a vody, kyblíky s sebou. Úklid po svém koni zajistí účastník,
děkujeme. Záloha na ustájení ve výši 100% je splatná na účet 2057030349/0800 do 24.7.
2017, teprve poté je rezervováno.

Ubytování:
Po dohodě možnost spaní ve vl.stanu v areálu, bez sprchy (přísp. 150 Kč/stan/noc), nebo využít
spaní v pronajaté unimobuňce (spacák s sebou) se sprchováním 300m (přísp. 200/osoba).
Penzion Pamír Zbýšov u Brna 6 km http://www.saloon.cz/cz/ubytovani, Hotel Crlík Tetčice 3 km
http://www.crlik.cz/cenik-pokoju-1, Penzion Nika Rosice - http://www.pensionnika.cz/cz/.
Cesta:
Z dálnice D1 se k nám nejlépe dostanete, když sjedete na Exitu Rosice, Třebíč (směr z Brna) nebo
Rosice-Ostrovačice (směr z Prahy), poté se dáte směr Moravský Krumlov, Ivančice. První obec,
kterou celou projedete po hlavní, jsou Tetčice. Za ní pojedete dál na Neslovice a ještě než do nich
vjedete - v místě, kde je vpravo cedule Vítá vás obec Neslovice - je vlevo zpevněná polní cesta, je
u ní sloup vysíokého napětí. Tou cestou cca 400 m do kopce dojedete mezi pastvinami až k nám,
bezpečně i s vozíkem na koně.
Jídlo a jiné vyžití:
Občerstvení v místě - HOTBAR teplá jídla, rančerské speciality a nápoje, káva PENERINI!
Upozornění:
Ranč a farma Hot Hill je v eko režimu a ve výstavbě, není tedy možný vstup koní na pastviny, ke
kravám a mimo určená místa, taktéž parkování je pouze na vyhraněném místě.
Účastníci mladší 18 let musejí mít helmu a páteřák nebo vestu. Vstup na ET trať i do areálu je na
vlastní nebezpečí. Doporučujeme majitelům koní mít sjednanou odpovědnostní pojistku za své
koně pro případ škody třetím osobám jejich zaviněním.
Pobyt psů pouze po dohodě a na vodítku.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás! Za HOT HILL tým Míša Zachová

