Hobby závody Czech MountainTrail
Jezdecký areál Haklovy Dvory 19.6.2021

PROPOZICE
Upozornění: Závody jsou z organizačních důvodů určené pouze pro koně ustájené v jezdeckém
areálu Haklovy Dvory

Pořadatel: Ecola Equestrian z.s.
Ředitel závodů: Pavla Cihlová, tel.: 603 826 200 e-mail: ecola@seznam.cz
Rozhodčí CMT: hlavní rozhodčí Veronika Wágnerová, (Pavla Cihlová)
Asistent rozhodčího: Jitka Petrtýlová, Monika Procházková
Ostatní: Zdravotník na místě, veterinář na telefonu

Soutěže a startovné
soutěž
Ruka - MZ (mládež základní) 5-14 let
Ruka - ML (mládež lehký) 5-14 let
Ruka E (Easy) 8+
Ruka M (Medium) 8+
Ruka S (Solid) 15+
Sedlo – MZ (mládež základní) 5-14 let
Sedlo – ML (mládež lehký) 5-14 let

Sedlo E (Easy) 8+
Sedlo M (Medium) 8+
Sedlo S (Solid) 15+
WRL sedlo (Working Race lehký) 12+
T (Tandem) 15+

cena/start
150
200
200
250
300
150
200
200
250
300
250
250

Slevy na startovné (slevy se sčítají):
Členové Ecola Equestrian -10% www.stajecola.cz/clanky/ecola-equestrian
Členové Czech Mountain Trail -10% www.mountaintrail.cz/clanky/clenstvi
Platba startovného a výdej startovních čísel po uzávěrce ve čtvrtek nebo pátek před závody na místě.
Uzávěrka přihlášek: středa 16.6.2021 mailem na oficiálním formuláři na ecola.equestrian@seznam.cz

Informace k závodům:






Pro uskutečnění každé soutěže je nutná účast alespoň 3 startujících.
V každé soutěži obdrží v závislosti na počtu startujících umístnění 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 je možné směřovat na tréninky, případně na schůzku soutěžících s rozhodčími před
zahájením závodů.
Každý soutěžící může v jedné soutěži startovat max. se 2 koňmi (s ohledem na počet koní k dispozici)

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.
Povinné vybavení pro soutěž do 18 let na ruce: rukavice a přilba
Povinné vybavení pro soutěž do 18 let ze sedla: přilba a chránič páteře nebo bezpečnostní vesta..

Organizace závodů





Během závodů jsou soutěžící a doprovod povinni dodržovat vyhrazené prostory pro bezpečný průběh
závodů.
Epidemiologické podmínky dle aktuálních nařízení v době konání závodů
U mládeže do 14 let (včetně) je povinen v průběhu soutěžního dne jeden dospělý doprovod. Od 15 do
18 let je doprovod doporučen. Účast dalších osob není povolena.
V případě nepříznivého počasí (trvalý déšť) budou závody přesunuté na jiný termín

Parkování:
Možnost parkování je omezena, pokud bude někdo potřebovat ponechat auto v areálu nebo před ním, je
potřeba si místo rezervovat předem. V areálu mohou přednostně parkovat majitelé koní a organizační tým.

Stravování:
Rychlé 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.

