Kvalifikační závody Extreme Trail Czechia v Extreme Trailu
Upozornění: tyto závody jsou vypsané jako náhrada za zrušené závody v Extreme Trail Park Hluzov a
jsou určené pouze pro doplnění kvalifikačních podmínek pro účast na MČR ETCZ 2017. Soutěžící musí
být souběžně regulérně přihlášený na MČR ETCZ 2017 (s uzávěrkou 18. 9. 2017 do 22:00 hod.) formou
on-line přihlášky na www.koneakce.cz.
Datum konání: 21. 9. 2017 od 16:00 hod.
Místo konání a pořadatel: Hot Hill Ranch, 664 91 Neslovice
Ředitel závodů: Michaela Zachová, tel.: 603 278 091, misa@hothill.cz
Rozhodčí: Pavla Cihlová
Uzávěrka přihlášek: do 18. 9. 2017 (pondělí) 22:00 hod. na e-mail misa@hothill.cz
Do přihlášky uveďte: soutěž, jméno soutěžícího, jméno, plemeno a rok narození koně, stáj.
Přejímka koní: do 15:30 hod. Je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz koně s platným očkováním, krve na AIE
ne starší než 6 měsíců. Před vyložením koně je nutné předat průkaz koně do závodní kanceláře. Všem koním budou
zkontrolovány průkazy a kůň s jakýmikoliv projevy chorob nebude vpuštěn do areálu.
Přehled a pořadí soutěží (platba startovného na místě):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mládež – ruka, startovné 150,-Kč
junioři – ruka, startovné 200,-Kč
pony – ruka, startovné 200,-Kč
T/K – ruka, startovné 300,mládež – sedlo, startovné 150,-Kč
junioři – sedlo, startovné 200,-Kč
T/K – sedlo, startovné 300,-Kč

Soutěže a jejich hodnocení se řídí pravidly ETCZ uvedenými na www.extremetrail.cz
Informace k soutěžím:





Schůzka soutěžících a rozhodčí 16:00 hodin
po dohodě s pořadatelem je možné domluvit zapůjčení druhého koně, pokud potřebujete splnit 2 kvalifikační
starty (pro soutěž pony budou k dispozici k zapůjčení rovněž 2 poníci)
Sleva 20 % na startovném pro členy ETCZ.
Soutěžní úlohy jsou stejné, jako při závodech na Hot Hillu 29.-30. 7. 2017, naleznete je na odkaze
http://files.hothill.cz/200000727-16bbd17b5e/HH_patterny_17-07-21.pdf

Bezpečnost:
Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně. Povinné vybavení pro soutěž mládeže a
juniorů na ruce: rukavice a přilba. Povinné vybavení pro soutěž mládeže a juniorů ze sedla: přilba a chránič páteře nebo
bezpečnostní vesta.
Odpovědnost
Soutěžící zodpovídá za připravenost svojí a svého koně pro účast v závodě, soutěží se účastní na vlastní zodpovědnost.
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
Ve zvláštních případech si organizátor vyhrazuje právo po projednání se soutěžícími měnit tento rozpis. Každá taková
změna bude bez prodlení sdělena všem soutěžícím. Pro bezpečný průběh závodů jsou soutěžící, doprovod a diváci
povinni dodržovat vyhrazené prostory. V průběhu soutěží smí do prostor Extreme Trail Parku kromě soutěžící dvojice a
rozhodčí vstoupit pouze pořadatelská služba či pořadatelem schválený fotograf.
Volné pobíhání psů je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno!!!
Soutěžící svojí účastí v závodech dávají souhlas ke zveřejnění fotografií či videozáznamů jejich osoby na webových
stránkách či Facebooku pořadatele.
UPOZORNĚNÍ: v prostorách areálu je instalovaný kamerový systém.

