
 

V Borotíně dne 2.7.2014 

Informace k závodu  MČR a IV. Národní endurance závod Borotín 5.-6.7.2014 

1) Zázemí závodů 

Zázemí závodů je ve skromném prostředí bývalého kravína s přilehlými loukami a polem. Mobilní 

boxy jsou situovány ve stáji, tedy v chládku a bez klimatických výkyvů s hlídací ostrahou D.I.SEVEN 

v so – ne. Pro paddocky je připravena louka s přístupem k senu. Parkování aut a přívěsů bude 

směrováno na pole a bude zhotovena V.I.P. zóna na parking obsluhy, rozhodčích a veterinářů. Voda 

je v celém areálu pitná a na chlazení ve vet. uzávěře bude připravena v kádích. Občerstvení bude 

zajištěno místní restaurací a je pro Vás připravena pestrá strava a dostatek tekutin a početná 

obsluha. 

2) Trasy soutěží 

Trasa 29km je technicky náročnější místy s prudším stoupáním a delším klesáním, vedena geograficky 

na Miličín ( tedy trasa vedená loňský rok, ale v opačném směru ). 

Trasa 34km je pojata jako rychlejší po lučních porostech s kombinací přejezdů po silnici. ( trasa 

vedená v roce 2012 směr Jistebnice ). 

Trasa 17km je totožná s trasou 34km, zkrácená. 

Trasa 1,1km – Pony, bude vedená v prostoru zázemí po cestě, průjezdem po jízdárně a pokračuje po 

cestě zemědělským areálem do cíle na poli. 

Z důvodu malé účasti jsou zrušeny následující soutěže:, T 2x, ST, ST YJ, Hobby Z, zápřež ZM a ZZVJ – E 

Pony soutěž se smí zůčastnit jezdec s tříbodovou přilbou a vhodnou obuví – s podpatkem nebo 

uzavřeným třmenem. 

3) Vyhodnocení 

Díky podpoře ze strany ČJF bude větší finanční odměna v soutěži MČR: 1. místo 8200,-, 2. místo 

5600,-, 3. místo 3000,-, 4. místo 1400,-, 5. místo 800,-. Velká podpora bude ze strany Mikyfarm  jejich 

výrobky můžete zakoupit  i na místě.  Výtěz MČR dostane výživové doplňky od TRM v hodnotě 5.000,-  

4) Něco navíc 

Tradičně v sobotu zahraje skupina Pittband od 17,00 – 23.30 a od 21.30 (až se setmí) jsme si pro Vás 

připravili malé překvapení  (snad se to povede ). Bude umožněno si vystavit „ inzerát“ – prodám, 

koupím. Dále si můžete „tipnout na výtěze MČR“ . 

 

Těšíme se na setkání  - realizační tým JS Hrdina- Borotín 


