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MISTROVSTVÍ ČR V MOUNTAIN TRAILU 

ETP Ranch Rybárna / sobota - neděle / 10. - 11. 9. 2022 

 PROPOZICE  

 

Závody jsou otevřené pro všechny jezdce a koně bez ohledu na jezdecký styl, k účasti není třeba 
licence ani členství v organizacích. Účast je podmíněna splněním kvalifikačních požadavků. 

 
1) ÚVODNÍ INFORMACE 
 
Místo: Mountain Trail Park Ranch Rybárna, Vlksice 16 
Pořadatel: Czech Mountain Trail, z.s. 
Ředitel závodů: Miloš Vyhlídal, tel.: +420 736 768 824   
e-mail: ranchrybarna@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Věra Filipová 
Rozhodčí: Klára Doleželová a Simona Klimentová 
Veterinární služba: bude upřesněno 
Zdravotní služba: Monika Myšáková Procházková a tel. 155 
 

Přihlášky on-line na www.koneakce.cz. Uzávěrka v neděli 4. 9. 2022 ve 23:59 h 

Počet startů je omezený. Po naplnění kapacity může být přijímání dalších přihlášek ukončeno. 
 
 
2) SOUTĚŽE A STARTOVNÉ 
 
2.1 HLAVNÍ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE  
Dvoukolové soutěže, výsledky za obě kola se sčítají. Diskvalifikace podle bodů 8.4.3 a 8.4.4 se 
vztahují na dané kolo soutěže.  
 
- hodnocení podle pravidel klasického Mountain Trailu (bod 3 Pravidel CMT 2022): 
 
Mládež ruka (8 - 14 let)  600 Kč 
Mládež sedlo (8 - 14 let)  600 Kč 
MT ruka (15+)  800 Kč 
MT sedlo (15+)  800 Kč 
 
- hodnocení podle pravidel rychlostních kategorií (bod 4 Pravidel CMT 2022): 
Working Race sedlo (15+)  800 Kč 
 
 
2.2 SPECIÁLNÍ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 
Jednokolové soutěže, hodnocení dle Pravidel CMT 2022: 
 
Pony do 120 cm ruka (12+)  400 Kč 
Bridleless (15+)  400 Kč 
Tandem (15+)  400 Kč 
Working Race ruka (12+)  400 Kč 
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2.3 DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE (není potřeba kvalifikace, avšak podmínkou je dodržování 
bezpečnostních zásad dle bodu 13 Pravidel CMT 2022, soutěže OPEN jsou bez omezení věku) 
 
a) Free Style OPEN 100,- Kč  
- jízda v kostýmech na hudbu a překážkách dle vlastní volby  
 
b) Rychlostní štafeta Ruka - Sedlo OPEN 250,- Kč za každého člena štafety  
 Ruka / Sedlo 
- věk soutěžících:  věk neomezen 
- počet překážek:  6 / 8 
- jede se na jízdárně s překážkami z pracovního jezdectví 
- hodnocení dle pravidel rychlostních kategorií, bod 4 Pravidel CMT 2022 
- jednotlivé dvojice (soutěžící - kůň) mohou startovat ve štafetách vícekrát, ale nikoli na stejné pozici 
- složení dvoučlenných štafet: losováním  
 
c) Žolík OPEN ruka      250,- Kč 
d) Žolík OPEN sedlo     250,- Kč 
- soutěže střední obtížnosti (maximálně Solid) na překážkách v parku, hodnocení dle pravidel 
klasického MT, zveřejněn bude seznam překážek, ale úkoly budou zveřejněny až v den závodu 
bez možnosti tréninku 
 
 
3) PROGRAM 
 
SOBOTA:  
 

 Mládež ruka (8 - 14 let) - první kolo   
 Mládež sedlo (8 - 14 let)  - první kolo    
 MT ruka (15+) - první kolo    
 MT sedlo (15+) - první kolo  
 Tandem 

 
 Slavnostní nástup všech účastníků s koňmi  

 
 Working Race sedlo (15+)  - první kolo  
 Rychlostní štafeta Ruka - Sedlo 
 Working Race ruka (12+) 
 Working Race sedlo (15+)  - druhé kolo 
 Freestyle 

 
NEDĚLE:  
 

 Pony do 120 cm ruka (12+) 
 Mládež ruka (8 - 14 let) - druhé kolo   
  MT ruka (15+)  - druhé kolo    
 Mládež sedlo (8 - 14 let)  - druhé kolo  
 MT sedlo (15+) - druhé kolo 

 
 Bridleless (15+) 
 Žolík OPEN Ruka (5+) 
 Žolík OPEN Sedlo (5+) 

 
 (změna programu vyhrazena) 
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4) INFORMACE K ZÁVODŮM 
 
- Administrativní poplatek (vztahuje se na soutěžícího s libovolným počtem koní) - 300,- Kč      

(nehradí členové Czech Mountain Trail, z.s.)  
 

- Jakékoliv změny ve startovní listině po uzávěrce +50,- Kč za každou změnu.  
- Dodatečná přihláška po uzávěrce 200,- Kč jednorázově + 50,- Kč ke každému startovnému 

 
Závodní kancelář: otevřena 9. 9. 2022 od 18:00 do 21:00 h 

Přejímka koní: 9. 9. 2022  17:00 - 19:00 
 

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

Trénink: ČT  8. 9. 2022   14:00 – 19:00 
PÁ  9. 9. 2022   9:00 – 19:00 

 

Schůzka soutěžících a rozhodčích: 10. 9. 2022 v 8:00 (povinná účast nebo zástup!) 
 
Další informace: 
 

 Pro uskutečnění soutěže je nutná účast alespoň 2 startujících 

 Udělení mistrovských titulů: 
o Při účasti 2 startujících – Titul Mistr ČR  
o Při účasti 3 startujících – Titul Mistr ČR + Vicemistr ČR 
o Při účasti 4 a více startujících – Titul Mistr ČR, 1. vicemistr ČR a 2. vicemistr ČR 

 V každé soutěži obdrží v závislosti na počtu startujících umístění soutěžící stuhy nebo 
medaile, věcné ceny a poháry. Všichni neumístění soutěžící obdrží účastnickou stuhu v dané 
kategorii. 

 K dekorování jsou soutěžící povinni se dostavit v závodním či slavnostním oblečení pod 
pokutou do společného banku 

 Soutěžící jsou povinni se seznámit se soutěžními pravidly Czech Mountain Trail 
 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 
čtvrtečního a pátečního tréninku). Pořadatelská služba zajišťuje úklid pouze v parku v době 
konání závodů. 

 
Bezpečnost: Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně. 
Povinné vybavení soutěžícího do 14 let na ruce: rukavice a přilba 
Povinné vybavení účastníků do 18 let vždy, když sedí na koni: přilba a chránič páteře nebo 
bezpečnostní vesta. 
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Odpovědnost: 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. 
 
Organizace závodů: Ve zvláštních případech, vyplývajících z neočekávaných nebo nepředvídaných 
podmínek, si organizátor vyhrazuje právo po projednání se soutěžícími 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 prostor Mountain Trail Parku vstoupit pouze osoby schválené rozhodčím. 
 
Fotografování: Během závodů bude pořadatelem zajištěn fotograf, fotografie budou volně dostupné 
ke stažení. 
 
Diváci: Pouze ve vyhrazených prostorech. Divácké vstupné je dobrovolné   
 
 
5) OSTATNÍ 
 
Tréninky ve čtvrtek a v pátek - objednává se při podání přihlášky:  
Cena: dospělí 350,- Kč, do 14 let 200,- Kč / hodina tréninku v parku. Pokud startuje soutěžící 
s více koňmi, hradí pouze 1 trénink za osobu a hod.  
Z důvodu bezpečnosti je povolen souběžný trénink v parku max. 8 koní.  
 
Ustájení - objednává se při podání přihlášky: 
Cena: box (zastřešený) - 350,- Kč/noc 
Po naplnění kapacity kontaktujte Miloše Vyhlídala 736 768 824 
V ceně ustájení je seno. Voda k dispozici (vlastní nádoby s sebou).  

 
Ubytování: Individuální – auta, stany na vyhrazeném místě, penziony v okolí, např.: 

 
Přeštěnice:  www.penzionprestenice.cz   

www.bartuvdvur.cz 
a další penziony v Sepekově 

 
Parkování: Dovoleno pouze na vyznačených místech. 

 
Stravování: Rychlé občerstvení bude zajištěno v areálu po celou dobu závodů, od čtvrtečního 
odpoledne 

 
GDPR: Soutěžící podáním přihlášky souhlasí s podmínkami danými těmito propozicemi, 
soutěžními pravidly i se zpracováním osobních údajů. Soutěžící i všichni další účastníci 
závodů, jejich doprovod a diváci svým vstupem do závodního areálu dávají souhlas ke 
zveřejnění a dalšímu použití fotografií své osoby či koně pro potřeby pořadatele a CMT.  
Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný. 


