
Pravidla C E T A pro rok 2018 
Extrémní jezdecké sporty nejsou určené pro jezdce a koně bez 
potřebných znalostí práce ze země a jezdeckých zkušeností. 
Uvedená pravidla jsou vytvořena s ohledem na maximální 
bezpečnost všech účastníků. Výcvikové a tréninkové metody na 
extreme-trailových překážkách by měly být aplikované pod 
zkušeným a odborným dohledem. Žádný z účastníků nesmí 
přeceňovat schopnosti svoje ani svého koně. Výcviku, tréninků a 
soutěží se každý účastní na vlastní zodpovědnost a ručí za škody 
způsobené jím či jeho koněm sobě, svému koni a třetím stranám. 
CETA neodpovídá za nehody nebo poškození, které nastaly ve 
spojení s obsahem této příručky.  
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Startovné a poplatky pro rok 2018 

1. Czech Extreme Trail Association 

1.1. Poslání CETA 

• CETA je organizací jezdeckého sportu pro extrémní jezdecké soutěže a 
stanovuje pravidla a směrnice tohoto sportu. Extrémní soutěže jsou 
mnohostranným jezdeckým sportem, který od soutěžících vyžaduje jak 
rychlost, tak přesnost a jezdecké umění. 

• CETA uznává jen ty soutěže, které probíhají podle pravidel a směrnic 
uvedených v této příručce. 

1.2. Soutěže CETA 

· Extreme Trail – soutěže probíhají na odpovídajících extreme-trailových 
překážkách a jsou otevřené pro koně všech plemen a jezdce všech jízdních 
stylů - Western a anglie. 

· Cowboy Race soutěže probíhají na překážkách vystavených na aréně 
(jízdárna, hala)– soutěž s hodnocením schválených překážek – pro jezdce 
všech jízdních stylů - Western a anglie. 

· Extreme Cowboy Race- soutěž s hodnocením Extreme trail překážek – pro 
koně s westernovou výbavou 

CETA soutěže doplňkové 

 CETA Barell Race, CETA Pole Bending, CETA Trail , CETA Western 
Pleasure, CETA Western Horsemanship ev.další. 

 CETA pro podporu a rozvoj westernových soutěží může vypsat 
soutěže, které budou hlavně určeny pro mládež mladší 12-ti let, 
začínající a hobby jezdce a koně. Hodnocení bude podle pravidel 
obecně známých. 

  



2. Soutěžní kategorie  

Youth – věk do 15ti let  - potřeba souhlasu rodičů 

• Závod bude zahrnovat 10 překážek 

• Jezdec nesmí startovat na hřebci, pokud pořadatel neudělí vyjímku 

Forever Young 

Kategorie je určena pro jezdce od 50 let a více. 

• Závod bude zahrnovat 13 překážek. 

• Všechny výjimky z pravidel jsou v této kategorii povoleny 

Kategorie OPEN 

Kategorie je určená pro každého jezdce 

V této kategorii se rozděluje finanční výhra a to pouze ve finále. 

Ve všech kategoriích v každý závod výherce obdrží pohár, každý účastník 
kokardu a budou rozděleny věcné ceny 

. 

2.3. Omezení 

Pořadatel může povolit jet mladšímu jezdci, pokud kategorie má věkové 
omezení 

• Pokud má být jezdci v závodu přiznán bodový bonus (získané body od 
rozhodčích), musí být závod dokončen. Každá úloha může mít svůj rozdílný 
časový limit. Na každé trati limit určuje pořadatel, konečné slovo má 
rozhodčí. 

• Kůň může jet v každé dílčí soutěži (kategorii) maximálně se třemi jezdci v 
jeden den. 

• Minimální věk koně pro účast v soutěžích ze sedla jsou 3 roky.  

• Soutěžící může jet v jedné kategorii s jedním nebo více koňmi. Jezdec 
musí za každého koně zaplatit samostatné startovné. Hodnotí se vždy 
dvojice jezdec/kůň. 

• Pořadatel závodů určí, které soutěže budou na jeho trati vypsány. 



• Pořadatel musí zveřejnit celkové propozice min. 7 dní předem. 

• Členem CETA nemusí být žádný soutěžící jezdec. Členové CETA 
mají výhody. 

2.4. Koně 

• Soutěžit mohou koně jakéhokoliv plemene, také osli a jejich kříženci od 
120 cm. 

• Neexistují žádná omezení ohledně věku nebo pohlaví s výjimkou závodů, 
v nichž platí věková omezení. 

• Na všech závodech CETA by měli být koně vyšetřeni licencovaným 
veterinářem. Veterinární kontrola je povinná dle předpisů platných pro 
pořádání jezdeckých akcí v ČR. 

• S každým koněm by se mělo zacházet s důstojností a respektem. 

• Na závodech CETA by měla následovat okamžitá diskvalifikace po jakékoli 
akci nebo zacházení, jež je považováno za kruté nebo nelidské. 

  

3. Soutěžní pravidla CETA 

3.1. Překážky 

Překážky musí být viditelně označené pořadovými čísly dle plánku trati. 

V plánku závodu musí být uveden časový limit pro konkrétní úlohu. 

Každá kategorie jezdců má určitý stupeň obtížnosti překážek – lehká – 
středně obtížná – obtížná - nejtěžší, o které se může pokoušet. 

Skoky v Cowboy Race 

• Pevné stanovené skoky nesmějí přesahovat 50 cm 

• Skoky z náspů nesmějí přesahovat 90 cm 

• Seskoky z výšky nesmějí přesahovat 130 cm 

  

Doporučené překážky pro tratě Extreme Trail  

1. Houpačka – 4 x 1 m 



2. Voda 1,2m x 2,5 x 0,15 

3. Zvýšená kladina 4m x 0,45 v=30cm 

4. Lanový most 

5. Klády vodorovné 6 ks do v= 40 cm 

6. Malá lávka - 3,5m x 0,90 

7. Náspy, soutěsky, příkopy 

8. Stupně – Texas step 

9. Bludiště - polom klacky slabé – 20 kusů 

10. Zvýšený čtverec 1x1m v = 30 cm 

  

3.2. Bodovací systém CETA 

Hodnocení všech extrémních soutěží vychází ze základního hodnocení pro 
Extreme Trail. 

Každá překážka má časový limit 20 sekund k provedení pokusu. Měří se od 
okamžiku když jezdec začíná najíždět na překážku. Po jejím uplynutí se 
ozve zapísknutí a jezdec pokračuje k další překážce. Bodové hodnocení je 0 
bodů. 

Jezdec nemusí čekat na uplynutí limitu 20 sec. Pokud se na překážku necítí, 
může překážku objet a pokračovat dál na pokyn rozhodčího. Získá tak 
penalizaci -9 bodů. 

Pokud se jezdec vrací k překážce, kterou předtím vynechal, bude v 
probíhajícím kole diskvalifikován (chyba v kurzu pořadí překážek). 

Každá překážka se hodnotí max 10 body. U každé překážky jsou tři 
hodnocené součásti: Nájezd max +2 body, samotná překážka max+ 5 bodů 
a odjezd max +2 body. 1 bod navíc může rozhodčí přidělit jezdci za WOW - 
excelentní předvedení. Soudce každou překážku ohodnocuje jedním číslem. 

Nájezd : Jezdec najíždí na překážku rovně alespoň 2 metry před 
překážkou. Kůň má několik okamžiků čas, aby prozkoumal překážku před 
tím, než na ni vstoupí. Kůň si "osvojí" překážku, překoná ji pozorně a 
ochotně, zůstává v pohybu vpřed. Po určité době váhání/ zastavení je toto 



považováno za odmítnutí a přerušení pohybu vpřed. Celkové ohodnocení v 
této části nesmí překročit +2 body. Nájezd na překážku může zahrnovat 
zpomalení na klus nebo chůzi z cvalu. Klade se důraz na jízdu s povolenou 
otěží. Zpomalení musí být hladké, měkké a vyvážené. Kůň by měl být 
uvolněný a ochotně reagovat na signály od jezdce. Kůň by neměl působit 
dojmem, že je ovládán silově, neměl by otvírat tlamu nebo házet hlavou. 
Nájezd by měl být co nejpřímější. 

Překážka/střed – Maximální počet získaných bodů za překážku je 5 bodů, 
jsou přiděleny v případě, když jde kůň přes překážku ochotně a bezpečně, 
aniž by zastavil, klopýtal nebo opustil překážku mimo vyznačené hranice. 
Hodnoceno je postupné zpomalení na bezpečnou rychlost, kůň by měl 
překonat překážku spolehlivě, jako kdyby ji předtím již viděl. Na překážce 
by měl být veden s volnou otěží. V ideálním případě by kůň i jezdec měli 
působit sebejistě a uvolněně. Klade se důraz na jezdeckou zdatnost a 
kontrolu rychlosti. 

Odjezd –Celkové ohodnocení v této části nesmí překročit +2 body. Při 
správném opuštění překážky ve stejné rychlosti jakou ji překonal bývá 
odjezd rovně na cca 2metry hladký a následuje správné nasměrování k další 
překážce. Posuzuje se správná motorika nohou, rovnováha, dynamika a 
sebedůvěra koně a jezdce. 

WOW: rozhodčí může přidělit 1 bod navíc (pouze při hodnocení 9 bodů) za 
bezpečné a harmonické překonání překážky, který pak vyzvedne výsledek 
na možných 10 bodů. To je nejlepší možný výsledek pro každou překážku. 

Pokud dojde k remíze na závěr akce, tj. v případě stejného bodového 
hodnocení na prvních místech, vítěz je určen nejrychlejším časem. Při 
překročení časového limitu dané úlohy bude jezdci odečteno 0,1 bodu za 
každou vteřinu, kterou jel nad určený časový limit. 

Je známo, že každá rasa koně má typické držení hlavy a těla, rychlost, 
dynamiku a tah vpřed. Bez ohledu na toto musí všichni jistě a ochotně 
provést úkol. 

Ve všech třídách Extreme Trail má být kůň uvolněný a pozorný, být ochotný 
pomoct jezdci přejít přes překážky. Tento harmonický obraz je cílem v 
Extreme Trail a je základem hodnocení soutěže. 

  



3.3. Bodové hodnocení 

Při hodnocení jízdy přes překážku rozhodčí posuzuje tyto situace: 

Penalizace -1/4 bodu 

Veškeré lehké odchylky od níže uvedeného bodového hodnocení pro 
přesnější hodnocení 

penalizace -1/2 bodu 

- žraní trávy nebo pití vody v překážce 

- každé šťouchnutí do překážky kopytem 

- nájezd nebo odjezd lehce šikmo, mimo střed ( do 1/8 překážky) 

- naskočení, poskočení a odskočení (pouze přední nebo zadní nohy) 

- lehká změna tempa, lehké zaváhání 

- na ruce: Lehká korekce zatažením za vodítko 

penalizace -1 bod 

- mimo střed (více jak 1/8 překážky) 

- přerušení pohybu vpřed na více jak 3 vteřiny 

- šikmý (nerovný) nájezd 

- uspěchaný odjezd 

- naskočení na překážku, odskok z překážky 

- nedodržení žádné koňské délky na nájezd ev. odjezd 

- přerušení chodu (za každý krok) 

- vystoupení z - nebo pohnutí překážky 

- mimo střed (každé 3 metry - 1bod) 

- přeskočení předpokládané/případné mezery 

- 2 kopyta v mezeře 

- krok při odložení koně 

- na ruce: Lehká fyzická pobídka koně tušírkou 



- na ruce: Kůň neakceptuje rychlost vodiče (opuštění pozice rameno/krk na  

úroveň hlavy či plecí) 

penalizace -2 body 

- nevhodný/nežádoucí nájezd nebo odjezd 

- skáče, nejistota 

- klopýtnutí na překážce 

- uspěchané překonání překážky 

- příliš vysoká rychlost, když podmínky snižují stabilitu koně. 

- přerušení chodu více jak 2 kroky 

- shození překážky nebo předmětu 

- 1 kopyto opustí překážku 

- na ruce: Navigování koně přes vodítko nebo tušírkou či částí těla 

- na ruce: Opakovaná (2x) korekce koně přes vodítko a nebo tušírku 

- na ruce: Příliš krátké držení vodítka 

- na ruce: Korekce koně máváním rukama či přílišným nakláněním se 

- na ruce: Opuštění pozice rameno/krk (hlava za vodičem nebo vodič za 
úrovní plece směrem  

k zádi koně 

- na ruce: Kůň naráží do vodiče při nájezdu nebo odjezdu 

Penalizace -3 body 

- kůň je silně roztržitý 

- trvale krátké otěže a otevřená tlama 

- přílišná tvrdost při ovládání koně. 

- přílišná rychlost při nájezdu na překážku vytvářející zbytečné riziko 

pro koně i jezdce. 

- kůň ignoruje jezdce, odmítá nebo nereaguje na pobídky jezdce 



- na ruce: Trvale napnuté vodítko 

- na ruce: Opakovaná korekce koně přes vodítko a nebo tušírku (více jak 
2x) 

Penalizace -4 body 

- lehké vzepnutí na zadní 

- výrazná nejistota 

- na ruce: kůň naráží do vodiče - v překážce 

- na ruce: korekce koně rukama či jinou částí těla 

Penalizace -5 bodů 

- opuštění překážky 2 a více kopyty 

- pád z překážky 

- upuštění branky 

- nedovolený skok z překážky 

- opuštění určené trasy 

- hrubá neposlušnost 

- 4 a více kroků při odložení koně, nasedání nebo sesedání 

- pevné držení se sedla s výjimkou nasedání a sesedání 

- nadměrné a hrubé použití ostruh či otěží 

- vzpínání či kozlování koně 

- nebezpečné situace 

- jezdec upustí předmět 

- na ruce: Ztráta jistoty a pozice vodiče z důvodu naražení koně do vodiče 

- na ruce: Upuštění vodítka z důvodu neposlušnosti koně 

  

Diskvalifikace 

- kůň opustí dráhu po pádu jezdce 



- hrubé zacházení s koněm ( bití, nadměrné použití ostruh) 

- kulhání koně 

- krev na tlamě nebo na těle koně po použití ostruh 

- požití alkoholu nebo drog 

- nevhodné chování vůči rozhodčímu 

- chyba v kurzu pořadí překážek 

- nepoužití pokrývky hlavy 

- start bez startovního čísla, opožděný nástup do soutěže 

  

3.4. Hodnocení Extreme Trail - předvedení na ruce 

1. Kůň ochotně akceptuje rychlost vodiče (srážky za opakované a přílišné 
pobízení koně, tahání či brzděni koně přes ohlávku…) 

2. Kůň je veden na volném vodíku (srážky za tahání a usměrňování koně 
přes vodítko/ohlávku) 

3. Kůň respektuje „osobní prostor“ vodiče (srážky za narážení do vodiče 
kteroukoliv částí těla) 

4. Kůň je veden na úrovni rameno vodiče – krk koně (srážky za svévolné 
předbíhání nebo zpomalování) 

5. Kůň vodiče svévolně nepředbíhá (rameno vodiče na úrovni plece koně a 
dále směrem k zadní části těla koně). S výjimkou případů, kdy technické 
podmínky neumožňují korektní vedení 

6. Kůň se za vodičem svévolně nezpožďuje (hlava koně za ramenem 
vodiče) s výjimkou případů, kdy technické podmínky neumožňují korektní 
vedení 

7. Kůň je schopen na povel vodiče od něj zvětšit či zmenšit vzdálenost za 
účelem korektního překonání překážky (srážky za odstrkování a 
usměrňování koně rukou či jinou částí těla, bičíkem/tušírkou, přílišné 
naklánění se vodiče, mávání rukama, vodítkem…) 



8. Kůň překonává překážku samostatně jejím středem, pokud není 
upraveno propozicemi jinak. (Srážky za křivé nájezdy, odjezdy, šikmé 
překonání a mimo střed… stejné jako ze sedla) 

9. Vodič nepřekonává překážku společně s koněm, s výjimkou případů, kdy 
to technické podmínky neumožňují, nebo není upraveno propozicemi jinak 

10. Vodič stojí na místě v případě, pokud typy překážek či jejich specifické 
provedení vyžaduje od vodiče vyslání koně na vodítku z jednoho místa 
(např. provedení kruhu z vyvýšeného místa…) 

11. Jsou povolené pobídky tušírkou, přičemž se přímý kontakt tušírky s 
koněm hodnotí v rámci soutěže srážkou bodů. Povolená délka tušírky max. 
110 cm včetně šlahounku 

12. Odmítnutí poslušnosti, vynechání překážky, posunutí překážky atd… 
bude hodnoceno stejně jako ze sedla 

  

3.5. Hodnocení pro soutěže Cowboy Race a Extreme Cowboy Race 

Soutěže tohoto typu jsou vypisovány na aréně a na překážkách Extreme 
trail a v terénu. 

Soutěž musí obsahovat 13 překážek, časový limit závodu je 8 minut, není-li 
určeno jinak. 

Při nesplnění určeného časového limitu je jezdec diskvalifikován. Při 
rovnosti bodů mezi jezdci 

se vítězem stane jezdec s rychlejším časem. 

Pokud jezdec objede překážku bez platného pokusu, obdrží penalizaci -9 
bodů. 

Tato soutěž se jede jako otevřená. 

  

4. Vybavení koně 

• Vybavení musí být tradiční westernové nebo anglické, pokud u určitého 
závodu není stanoveno jinak. 



• Jednoduchá uzdečka westernová či anglická bez omezujících pomůcek, 
bosal, sidepull, uzlíková ohlávka. Jízda na páce je povolena pouze jednou 
rukou. 

• Nejsou povoleny - martingal, pomocné otěže, vyvazování, nánosník, gag 
bit, slip bit a další omezující pomůcky nejsou povoleny, protože koně musí 
mít plnou svobodu pohybu hlavou. 

• Je povoleno jezdit bez uzdy na nákrčním řemenu ve VK3 a Open. 

• Doporučuje se ochrana na všechny 4 nohy koně. 

• Pro soutěž na ruce se vyžaduje uzlíková ohlávka a kulatá lonž cca 3,5 m . 

5. Pořadí startujících 

Pořadí startujících dvojic se provádí elektronicky, náhodně mezi přítomnými 
účastníky nebo podle pořadí při registraci. 

Pořadí startujících ve startovní listině může pořadatel v odůvodněných 
případech pozměnit (start na více koních). 

Při škrtnutí koně ze startovní listiny se startovné nevrací, je to však na 
zvážení pořadatele ( nejvýše však 50% starovného) 

Účastník, který nedodrží stanovené pořadí, bude diskvalifikován, stejně jako 
účastník, který nebude schopen startu do 60 sekund po odjezdu 
předchozího jezdce. Jezdec musí mít startovní číslo na levé straně sedla 
nebo na levém rukávu viditelně. 

Jezdec startuje na pokyn rozhodčího. 

  

6. Prohlídka trati 

Nejpozději 90 min před zahájením soutěží musí soutěžící vyzvednout 
startovní čísla a odevzdat průkaz koně ke kontrole. 

60 min před závodem se koná schůzka závodníků a prohlídka trati, která je 
povinná pro všechny závodníky. Pokud se jí soutěžící nezúčastní, nebude na 
start puštěn (diskvalifikace). Rozhodčí vysvětlí překážky, trasu a případné 
odchylky od běžných pravidel. 

Účastníci si před závodem projdou trasu. Na trase nesmějí být v této době 
přítomni žádní koně. 



Pouze účastníci závodu mohou klást otázky ohledně překážek nebo pravidel 
závodu rozhodčímu. 

Je odpovědností soutěžícího, aby plně pochopil pravidla, překážky a pořadí 
překážek před začátkem akce. 

Plánek trasy soutěže musí organizátor vyvěsit min. 1 hod před začátkem 
soutěže. 

  

7. Časomíra 

Pro měření celkového času se používá elektronický časovač nebo dvoje 
stopky najednou. Limit 20 sekund pro překážku se měří dalšími stopkami. 

· K dispozici musí být primární měřič času a podpůrný měřič pro celkovou 
dobu. 

· Lhůta pro překážku se počítá od okamžiku, kdy jezdec začíná na překážku 
najíždět. 

· Měřič času u překážky zapíská na píšťalku, když jezdec dosáhne limitu 20 
sekund, aby mu dal signál, že musí jet k další překážce. 

  

8. Pravidla oblékání  

• Doporučuje se tradiční westernový nebo australský honácký oděv a 
výstroj, pro jezdce v anglických sedlech není vyžadováno sako. 

• Oblečení musí být reprezentativní, přiměřené jezdeckému stylu, čisté a 
neroztrhané 

• Jezdci budou nosit zapínací košile s dlouhými rukávy. 

• Jezdci musí nosit pevnou botu se zavřenou špičkou i patou . 

• Jezdci budou nosit klobouk westernového typu, certifikovanou přilbu nebo 
kšiltovku . Jízda bez pokrývky hlavy není povolena a vede k diskvalifikaci. 

• Mládež a junioři do 18 let musí nosit povinně přilbu. 

• Ostruhy a chaps jsou volitelné. 

  



9. Rozhodčí 

Rozhodčí musí být člen CETA a musí úspěšně absolvovat test. Úspěšný 
uchazeč obdrží průkaz rozhodčího a pravidla na rok 2018 

Na každé akci CETA by měli být jeden až dva rozhodčí – jejich celkové 
skóre se vydělí dvěma. 

• Rozhodčí může diskvalifikovat jezdce a koně, pokud má kůň zakrvavenou 
tlamu nebo krev na boku po hrubém použití ostruh. 

• Rozhodčí nebo organizátor mohou diskvalifikovat účastníka za požití 
alkoholu nebo drog. Účastníci nesmí během soutěže užívat žádný alkohol. 

• Pokud rozhodčí usoudí, že kůň není z jakéhokoli důvodu schopný soutěže 
nebo je přetížený, diskvalifikuje ho. 

• Také nespravedlivé chování ke koni mimo soutěžní prostor (např.na 
opracovišti) může mít za následek vyloučení jezdce pro celou soutěž. 

• Rozhodčí se spolu nebudou radit, dokud účastník závodí nebo je bodován. 

• Rozhodčí nesmí posuzovat člena vlastní rodiny. 

• Každý rozhodčí může mít zapisovatele skóre a poznámek. 

• Rozhodčí může zkontrolovat uzdění koně u kteréhokoliv jezdce po 
dokončení soutěže. Zjištěné závady mohou vést k diskvalifikaci. 

- Soutěžící po příchodu ke startu pozdraví úklonem hlavy rozhodčího, čímž 
dává najevo připravenost ke startu a vyčká na povolení startu. Rozhodčí 
odpoví úklonem hlavy, čímž dává najevo připravenost k hodnocení. 

  

- Signály (píšťalka): 

 1x písknutí před startem: start povolen 
 1x písknutí v průběhu soutěže: pokračovat k další překážce 
 3x písknutí před startem nebo v průběhu soutěže: diskvalifikace 

 

  

10. Bezpečnost 



 Bezpečnost soutěžícího jezdce a koně je vždy nejdůležitější. 
 Očekává se, že všichni budou soutěžit ve shodě se svými schopnostmi 
 Všichni soutěžící si musí ověřit, zda jejich kůň je schopen jet v 

Extrémní soutěži. 
 Pro jezdce mladší 18 let je povinná přilba na hlavě a chránič páteře 

nebo bezpečnostní vesta. Pro soutěže na ruce jsou povinné rukavice 
 Rodiče nebo jejich pověřenci mohou být na dráze, když soutěží 

nejmladší. Důvodem jejich přítomnosti je však bezpečnost, nikoli 
převádění přes překážky. 

  

11. Pojištění 

Každý soutěžící jede výhradně na svou odpovědnost za svoji osobu i svého 
koně. Je tedy na něm, aby si sjednal odpovídající pojištění. 

 

Startovné a poplatky pro rok 2018: 

Youth 300,- 

Amateur 500,- 

Open 600,- 

Forever Young 500,-  

Extreme cowboy race a Cowboy race 500,- 

Členský roční poplatek pro rok 2018 je 500,-Kč. Každý člen má slevu 20% 

 

Informace průběžně aktualizované získáte na: 

www: czech-extremetrail.cz 

  

  

  

  

  


