
Informace k přípravě a průběhu závodu Borotín 2018 

Následující  informace podávám pro lepší orientaci z důvodů nového místa konání. 

1) Místo konání + příjezd                              

Příjezd účastníků je očekáván od čt 17.00-20.00 do ne 8.00. Příjezd bude označen: E, Endurance.     

Pro hladký průběh pátečních ranních vstupních veterinárních prohlídek budou veterinární přejímky 

ve čt. od 17.00 – 20.00 před vjezdem do paddocku / boxu.                            

Následující veterinární přejímky budou probíhat zároveň se vstupními veterinárními prohlídkami. 

2) Zázemí soutěže                                                     

Zázemí závodů bude rozdělené na paddock a prostory barokního statku „Starý zámek“ v rekonstrukci. 

Paddock se nachází podél potoka z jižní části kryté stromy od silnice a od statku je 500m. Louka je 

sklizená a vypasená z důvodu letošní mizerné sklizně píce. Proto letos bude v paddocku chybět seno 

volně k odběru. Malý balík sena bude k odběru v prosoru boxů za poplatek 100,-Kč. Doporučení je 

vzít si vlastní potřebu sena s sebou. Sociální zařízení bude jednoduché – 2x WC a cisterna s pitnou 

vodou na potřeby mytí rukou, pití. Napájení koní bude v kádi doplňované vodou z potoka. Vzhledem 

k dopravní náročnosti výjezdu z paddoku budou doprovodná vozidla parkovat u statku.   

V prostrách statku bude Boxové ustájení -  seno + stelivo je v ceně ustájení.  S koněm bude vstup do  

dvora ze zadní části stodoly přímo do veterinární prohlídky. Z veterinární prohlídky se bude odcházet 

přední částí dvora – bránou zpět do paddocku nebo boxu. Prostory před startem a prostory chlazení 

budou omezené a vyhrazené. Cílový prostor bude na louce pod statkem a bude oddělen od 

průběžných etap s etapou cílovou – konečnou. Sociální zázemí bude skýtat WC + sprchu v budově u 

občerstvení a  WC vně budovy. V rohu statku bude vytvořen dětský koutek se skákacím hradem.                                                                                                                                           

Pony ukázky startují v pátek 15:30.  Pro děti i dospělé je dále připraveno  od 18.00 divadelní 

představení skupiny Rybníkáři a poté od 20.00 hudební vystoupení téže skupiny. ( takže své grilovací 

párty nechejte prosím na jiné dny, popř. závody  ).                                                                            

Sobotní odpoledne od 18.00 vyplní komentovaná prohlídka statku, hradu i mlýna s pilou.       

Možnost pořídit si jezdecké vybavení zajistí stánek firmy 4HORSE.                 

Nedělní závěr zajistí ZZVJE od 17.00 v prostorách „ starého kravína“ v Borotíně.                                                                                              

Nejdůležitější veličina vytrvalosti - voda bude zásobována z původní hloubenné studny 10m hluboké. 

Dalším zdrojem vody bude nový  hlubinný vrt, který zásobuje statek. Jako rezerva budou loňské 

vysokokapacitní studně u starého kravína. Letošní ročník se posnažíme zazásobit vodou i chladící 

body na trase. Pro doprovodná vozidla bude vyhrazené parkoviště s kádí s vodou.                        

Bohužel nepovedlo se potvrzení služby podkováře, tudíž počítejte, že podkovář nebude.                                        

K občerstvení budou od čtvrtka připraveny vařená, grilovaná, smažená, uzená i studená jídla. 

3) Charakter  trasy           

Letošní trasa bude výběrem tras za všechny uplynulé ročníky. Povedlo se vyhnout všem průjezdům 

obcemi a proto Vás čekají asfaltové cesty max. do 1km a to i včetné přejezdů silnic. Přípravu koně 

v terénu prověří  přechod  po dřevěném mostku (3m x 5m ) a betonové přemostění potoka (1x3m). 

Nečeká Vás žádné přecházení brodu. Dojezd průběžnými etapami bude výstupem kolem zříceniny. 

Trasa je vhodná i pro neokované koně. Zvlněný terén s charakteristikou 2B. Trasa má 20km s 10km 

smyčkou pro 30km etapu. Zvláštní bude i rozdělení směru dojezdu průběžných etap s etapou cílovou. 

Na trase můžete počítat se 3x CP pro 20km a 5x CP pro 30km.        

Sportovci budou účastníci silničního provozu na pozemních komunikacích III.tř  v „plném provozu“.   

Poděkování patří všem angažovaným v přípravách včetně podpory sponzorů.     

S pozdravem za JS Hrdina – Borotín,      v Borotíně dne 1.7.2018   Antonín Hrdina                                                                                                                              


