
 

  
 
HOBBY ZÁVODY  DOLOPLAZY 

  neděle 31. 7. 2022 

PROPOZICE  

 

Hobby závody jsou otevřené pro všechny jezdce a koně bez ohledu na jezdecký styl,  
k účasti není třeba žádná licence ani členství v organizacích.  

Soutěže se konají podle Pravidel Czech Mountain Trail, z.s. pro rok 2022   
https://www.mountaintrail.cz/clanky/pravidla.html 

 
1. Základní parametry 
Místo: Konírna Doloplazy 
Pořadatel: Věra Filipová 
Hlavní rozhodčí: Veronika Wágnerová 
Druhý rozhodčí: Klára Doleželová 
Veterinární služba:  bude upřesněno 
Zdravotní služba:  bude upřesněno 
 
2. Přihlášky a časový rozvrh 
Přihlášky:  www.koneakce.cz  Jana Veronika Šteckerová  +420 602 776 323 
Uzávěrka:  28. 7. 2022 - POZOR! Omezený počet startujících – pošlete přihlášku co nejdříve 
Prezentace v závodní kanceláři:  30. 7. 2022 od 17:00 do 18:00 hod. 
     31. 7. 2022 od 7:30 do 8:30 hod.   
     Jana Veronika Šteckerová  +420 602 776 323 
Přejímka koní: 31. 7. 2022  7:30 – 8:30 hod. 
Schůzka soutěžících s rozhodčími (povinná účast nebo zástup): 31. 7. 2022 v 8:30 hod. 
Start soutěží: 9:00 hod.  

 
3. Přehled soutěží a startovné 

 

MT Mládež Z ruka (MZ) (5-14 let)  200,- Kč 
MT Mládež Z sedlo (MZ) (5-14 let)  200,- Kč 
MT Mládež L ruka (ML) (5-14 let)  200,- Kč 
MT Mláděž L sedlo (ML) (5-14 let)  200,- Kč 
(MZ a ML = soutěže pro děti 5 - 14 let s dospělým vodičem nebo doprovodem na trati) 
MT Easy ruka (E) (8+)  250,- Kč 
MT Easy sedlo (E) (8+)  250,- Kč 
MT Medium ruka (M) (8+)  250,- Kč 
MT Medium sedlo (M) (8+)  250,- Kč 
MT Solid ruka (S) (15+)    250,- Kč 
MT Solid sedlo (S) (15+)     250,- Kč 
(E a M = soutěže pro dvojice od 8 let; do 14 let s doprovodem na trati) 
 



MT Tandem (15+)  250,- Kč  
(soutěž v obtížnosti přibližně Medium spočívá v jízdě na koni souběžně s druhým koněm vedeným na 
vodítku. Překážky překonává jeden kůň nebo oba) 
MT Bridleless (15+) 250,- Kč  
(soutěž spočívá v jízdě bez uždění, tj. na nákrčním řemenu, dvou tušírkách nebo bez nich) 
 

Working race - lehký sedlo (WRL) (15+)  290,- Kč 
Working race ruka (WRR)  (15+)       290,- Kč 
(Working race - soutěž na ruce či ze sedla, probíhá na překážkách v kombinaci pracovních a terénních 
překážek. Rozhodující je čas a korektnost provedení) 
 
Doplňkové soutěže 
 
Štafeta (5+) 200,- Kč  
(Štafetová soutěž na přesnost i rychlost pro týmy o dvou soutěžících – jeden na ruce a jeden ze sedla)  
 
Žolíková soutěž (5+) 250,- Kč 
(Soutěž střední obtížnosti pouze na přesnost, zveřejněn bude seznam překážek, ale cviky budou 
stanoveny až v den závodu bez možnosti tréninku) 
 

Free Style OPEN  100,- Kč 
(Volná sestava na vlastní hudbu, není předepsáno vybavení koně ani jezdce, doporučený čas  
3 – 5 min) 

 
Další poplatky:  
Jakékoliv změny ve startovní listině po uzávěrce +50,- Kč za každou změnu.  
Administrativní poplatek za soutěžícího 100,- Kč - nehradí členové Czech Mountain Trail, z.s 

 
Tréninky v sobotu 30. 7. 2022: Cena: dospělí 150,- Kč, do 14 let 100,- Kč. Pokud startuje soutěžící 
s více koňmi, hradí pouze 1 trénink za osobu.  
 
Ustájení:  venkovní výběh - 200,- Kč/den (materiál na ohrádku vlastní);   
  box - 350,- Kč/den (počet omezen - objednává se individuální domluvou!) 
  V ceně ustájení je seno a voda (vlastní nádoby s sebou). 
 

 
 4. Technická ustanovení 
 

• Ubytování: vlastní / na dotaz 

• Parkování: dovoleno pouze na vyznačených místech. 
• Stravování: občerstvení bude zajištěno v areálu od soboty do neděle 

• Je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz koně s platným očkováním na chřipku,  krve 
na AIE ne starší než 12 měsíců. Před vyložením koně je nutné předat průkaz koně 
s požadovanými vyšetřeními do závodní kanceláře. Kůň s jakýmikoliv projevy chorob nebude 
vpuštěn do areálu.  

• Trénink: bude umožněn v sobotu 30. 7. 2022 po skončení předchozích závodů 
tj. asi v čase od 16:00 do 19:00 

• Pro uskutečnění soutěže je nutná účast alespoň 3 startujících.  



• Kategorie Free-Style je volná a všichni zúčastnění obdrží kokardy a drobné ceny  
• V každé soutěži obdrží v závislosti na počtu startujících umístění soutěžící stuhy a věcné ceny.  
• Soutěžící jsou povinni se seznámit se soutěžními pravidly Czech Mountain Trail 

https://www.mountaintrail.cz/ 
• Jakékoliv dotazy je možné směřovat na schůzku soutěžících s rozhodčími před zahájením 

závodu.  
• Soutěžící (nebo jím pověřená osoba) je povinen odstranit exkrementy po svém koni (včetně  

tréninku na překážkách). Pořadatelská služba zajišťuje úklid pouze v parku v průběhu soutěže. 

• Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka/přihlašovatel. 
• Ve zvláštních případech, vyplývajících z neočekávaných nebo nepředvídaných podmínek, si 

organizátor vyhrazuje právo měnit tento rozpis. Každá taková změna bude bez prodlení sdělena 
všem soutěžícím. 

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

• V průběhu soutěží smí do kolbiště kromě soutěžící dvojice a rozhodčích vstoupit pouze osoby 
schválené pořadatelem nebo rozhodčím. 

 
5. Bezpečnost 
Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně. 
 
Soutěžící zodpovídá za připravenost svoji a svého koně pro účast v tréninku a 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. 
 
Odpovědnost pořadatele: Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, 
onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se 
příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je plně odpovědný přihlašovatel. 
 
 
6. Vybavení (podrobně viz Pravidla CMT 2022) 
Soutěžící do 14 let na ruce povinně: rukavice a přilba 
Povinné vybavení účastníků do 18 let vždy, když sedí na koni: přilba a chránič páteře nebo 
bezpečnostní vesta. 
Povinná je pokrývka hlavy (klobouk, kšiltovka, přilba) a košile nebo tričko s límečkem a rukávem. 
 
Koně na ruce: provazová ohlávka, vodítko nebo lonž, povolená tušírka do 110 cm 
Koně ze sedla: sedlo nebo sedlový pad (se zvýšenými opěrami) opatřený třmeny, provazová ohlávka, 
nákrční řemen, uzdečka s udidlem i bezudidlová. Posouzení je v kompetenci rozhodčího a je možno 
s ním vhodnost uždění zkonzultovat na schůzce. 
 
GDPR: Soutěžící podáním přihlášky souhlasí s podmínkami danými těmito propozicemi 
soutěžními pravidly i se zpracováním osobních údajů. Svojí účastí v závodech dává souhlas ke 
zveřejnění fotografií své osoby pro potřeby pořadatele a CMT. Tento souhlas je kdykoliv 
odvolatelný. 
 


