
 
 

   

 
Stránka - 1 - 

 

 
P R O P O Z Í C I E 

 
Motešický pohár 2008 

                                                  
 
 
Kód pretekov  : 08426ZW 

Miesto konania : Žrebčín Motešice 

Termín konania : 26.-27.04.2008  

Súťaž typu  : B  

Usporiadateľ  : Adamať Pavol          

Riaditeľ pretekov :  Adamať Pavol        

   
Rozhodca   :               Starovecká Katarína 

Ringsteward :         

Technický delegát: : Pácal Viktor 
 
Zapisovateľ  :  
 
Kováč (za úplatu)     :  Ochodnický Vladimír 
Lekárska služba :  Neštrák Peter 
Veterinár  :  MVDr. Stašíková Zuzana 
 
 
 
Kolbisko : 70x50 m, piesok, hala 
 
Opracovisko  :  vnútorné 30x50 m, vonkajšie 35x35 m 
 
Ustajnenie  : boxové – 80 ks., strážené 

Cena ustajnenia: 500 Sk (v cene podstielka aj seno)  

Platenie ustajnenia :  na mieste 

Vzdialenosť ustajnenia od arény:  v hale (aréna je súčasťou haly) 

Vstup k ustajneniu len povolaným osobám: ANO 

Ubytovanie : Hotel Adria – Trenčianske Teplice 

Cena ubytovania:  750 Sk osoba/noc 

Vzdialenosť ubytovania od arény: 8 km 

Kontakt na ubytovanie:  p. Plačko 0903 235 315  
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Program 
Časový harmonogram: sobota 26.04.2008 o 10:00 hod .    trail(O,M),   reining L(M), 

slávnostný nástup,   reining SS,SJ(O),    barrel race(O,M),   superhorse,   western riding, 

barrel dostih(O) 

Sobota ve čer : country bal 

Nedeľa 27.04.2008 o 10:00 hod.   western pleasure(O,M),  western horsemanship(O,M), 

reining SS, SJ finále(O),    pole bending(O,M),  barrel race finále (O)  

Štartovné  :  
Open 600........ Sk,- (členovia SAWRR zľava 50%), barrel 800 Sk,- , reining S 800 Sk,- 
Mládež 400..... Sk,- (členovia SAWRR zľava 50%) 
 
Ceny : vo všetkých disciplínach stužky 1.-6. miesto, finančné ceny vo všetkých 
disciplínach podľa výšky vybraného štartovného, špeciálne barrel race – 10 000,- Sk, 
reining S – 8 000,- Sk + prémiované  SJF spoločne s disciplínou trail    
 
(dekorácia po každej súťaži povinná, riadne upravená dvojica, neospravedlnená 
a neupravená dvojica neobdrží cenu) 
           Kancelária pretekov: Od 07:00 - Do  18:00 
Miesto kancelárie pretekov: priamo v hale usporiadaných súťaží  
 
   
Prihlášky spolu s dokladom o úhrade  (poštovou poukážkou typu H, kópia príkazu na 
úhradu – účet vedený v  SLSP  č.ú.: 0274213396/0900 )  posielajte na adresu: 
                                                                                             Adamať Pavol  
                                                                                             Žrebčín Motešice  
                                                                                             913 26 Motešice                                               
e-mailom: paloadamat@azet.sk  
 

!!! UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 20.04.2008 ............ !! ! 
 
V prípade platby štartovného po uzávierke sa poplatok zvyšuje o 100% !!!!!! 
 

Súťaž pod ľa pravidiel SAWRR!!! 
 
Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej 
prihlášky, usporiadateľ nenesie zodpovednosť za úrazy jazdcov a koní, ani za straty 
vzniknuté počas celej akcie. Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa 
s platnými veterinárnymi osved čeniami . Štart v súťaži je povolený  len prihláseným , 
odprezentovaným minimálne 1 hod. pred za čiatkom disciplíny v kancelárii pretekov 
a po uhradení všetkých poplatkov!!!!!!! 
 
KONTAKT : Adama ť Pavol – 0905 724 852 
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SCHVÁLENÉ PREZÍDIOM SAWRR  


