
Hobby závody Czech Mountain Trail  

Jezdecký areál Haklovy Dvory 30.4.2022 

PROPOZICE  

 

Upozornění: Závody jsou z kapacitních a organizačních důvodů omezené počtem 
startujících koní i diváků!!! V případě naplnění kapacity před uzávěrkou přihlášek 

budou další přihlášení kontaktováni pořadatelem a vedeni jako náhradníci. 

 

Pořadatel: Ecola Equestrian z.s. 
Místo konání: Jezdecký areál Haklovy Dvory 2006, 370 05 České Budějovice 
Ředitel závodů: Pavla Cihlová, tel.: 603 826 200 e-mail: ecola@seznam.cz  
Rozhodčí CMT: hlavní rozhodčí Veronika Wágnerová, druhý rozhodčí Pavla Cihlová  
Asistent rozhodčího: Michala Konečná 
Ostatní: Zdravotník na místě, veterinář na telefonu 
 
 

Uzávěrka přihlášek: úterý 26.4.2022 na www.koneakce.cz   
 
 

Platby: 
 

Administrativní poplatek: 100,-Kč/osobu (bez ohledu na počet koní v soutěži) 
 

Soutěže a startovné:   

soutěž cena/start 

Ruka - MZ (mládež základní) 5-14 let 200 

Ruka - ML (mládež lehký) 5-14 let 250 

Ruka  E (Easy) 8+ 250 

Ruka M (Medium) 8+ 300 

Ruka S (Solid) 15+ 350 

Sedlo – MZ (mládež základní) 5-14 let 200 

Sedlo – ML (mládež lehký) 5-14 let 250 

Sedlo E (Easy) 8+ 250 

Sedlo M (Medium) 8+ 300 

Sedlo S (Solid) 15+ 350 

WRL sedlo (Working Race lehký) 12+ 300 

T (Tandem) 15+ 300 

 
Slevy na startovné (slevy se sčítají): 
Členové Ecola Equestrian -10% www.stajecola.cz/clanky/ecola-equestrian  
Členové Czech Mountain Trail -10% https://www.mountaintrail.cz/-lenstvi-1.html  
Slevy budou odpočtené při platbě startovného. 
 
Trénink před závody: pátek 29.4.2022 16:00-19:00 
cena 200,-Kč za osobu (bez ohledu na počet koní) 
 
Ustájení: 
Vnitřní boxy 18m2, seno, voda, podestýlka 
Cena ustájení pátek+sobota: 500,-Kč, v průběhu ustájení si úklid boxu a krmení zajišťuje soutěžící (v 
ceně je úklid boxu službou po odjezdu) 
Cena ustájení pouze sobota: 300,-Kč 
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Informace k závodům: 

 

 Přejímka koní: pátek 16:00-19:00 (MVDr.Emanuel Krejcar). Všichni koně musí mít platné 
vyšetření na AIE a očkování proti chřipce, obojí ne starší 12 měsíců. 

 Pro uskutečnění každé soutěže je nutná účast alespoň 3 startujících.  

 V každé soutěži obdrží umístnění v závislosti na počtu startujících stuhy nebo medaile a 
věcné ceny… Všichni neumístění soutěžící obdrží „cenu útěchy“.  

 Soutěžící jsou povinni se seznámit se soutěžními pravidly Czech Mountain Trail na 
www.mountaintrail.cz 

 Jakékoliv dotazy ohledně soutěží a paternů je možné směřovat na schůzku soutěžících 
s rozhodčími před zahájením závodů. 
 

 
Oblečení: 
Startující by měl mít úbor odpovídající nasedlání jeho koně (anglie, western), povinná je pokrývka 
hlavy (klobouk, kšiltovka, přilba). Ostatní viz pravidla CMT. 
 
 
Bezpečnost 

 Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně a zodpovídají za 
připravenost do přihlášených soutěží. 

 Soutěžící a ostatní účastníci závodů zodpovídají za škody způsobené jimi a jejich koňmi třetím 
osobám. Doporučujeme mít pro tyto účely uzavřené pojištění odpovědnosti. 

 Pořadatel nezodpovídá za úrazy lidí a koní způsobené jejich nepřipraveností k soutěžím, 
nevhodným chováním či jednáním, porušováním pravidel závodů či zásahem vyšší moci. 
Důrazně doporučujeme mít uzavřené odpovídající vlastní úrazové pojištění. 

 Povinné vybavení pro soutěžící do 18 let věku je uvedeno v pravidlech CMT. 
 
 
Organizace závodů 

 Paterny a orientační časový rozpis bude zveřejněný na webu 
https://www.mountaintrail.cz/zavody-2022.php ve čtvrtek 28.4.2022. 

 Platba startovného a výdej startovních čísel v pátek před závody na místě, případně v sobotu 
ráno. 

 Během závodů jsou soutěžící a doprovod povinni dodržovat vyhrazené prostory pro bezpečný 
průběh závodů. 

 Z kapacitních důvodů nejsou závody určené pro diváckou veřejnost. Ke každému soutěžícímu 
jsou možné 2 osoby jako výpomoc/doprovod/divák. 

 V případě nepříznivého počasí (trvalý déšť) budou závody přesunuté na jiný termín 
 
 
Parkování:  
V areálu.  
 
Nocleh:  
Možnosti na dotaz (tel.: 603 826 200 – Pavla Cihlová) 
 
Stravování:   
Občerstvení bude zajištěno v areálu po celou dobu závodů. 
 
 
GPDR:Soutěžící podáním přihlášky souhlasí se zpracováním osobních údajů. Svojí účastí 
v závodech dává souhlas ke zveřejnění fotografií jejich osoby na webových stránkách či  
Facebooku pořadatele. Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný. 
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