
WESTERNOVÉ  PRETEKY – KOPČANY „ B“ 
09606ZW - Propozície 

 
Miesto konania:           Žrebčín Kopčany 
Dátum:                          6.6.2009 
Súťaž typu:                   „B“ 
Usporiadateľ:               Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany – JACK 
Riaditeľ pretekov:        Mgr. Stanislav Matulík 
Rozhodca:                      Viktor Pácal 
Ringsteward:                  Pavla Raffajová 
Technický delegát:         Zuzana Bobríková 
Zapisovateľ:                   deleguje SAWRR 
Časomiera:                      zabezpečí SAWRR 
Veterinárna služba:        MVDr. Jozef Kotvan 
Lekárska služba:            NsP Skalica 
 
Kolbisko:                         piesok 80 x 40  
Opracovisko:                   piesok  40 x 40 
Ustajnenie v areáli:        box / podstielka, seno/  15,- € ,obmedzený počet boxov 
Ustajnenie mimo areál:  žrebčín Kobylany / cca 14 km / tel.: p.  Mišíková 034 669 3194 
                                                                                                                              0903 469 437 
                                                                                                       p. Šebesta  0910380862 
Ubytovanie v areáli:      po dohovore : tel.: 0905 206 768 
Ubytovanie v Holíči:     www. holic.sk 
 
Štartovné MLÁDEŽ:    16 € / člen SAWRR 50% zľava/ 
Štartovné OPEN:           22 €/ člen SAWRR 50%  zľava/ 
Kancelársky poplatok    2 € kôň/jazdec 
 
Ceny: MLÁDEŽ :              stuhy  1. – 6. miesto + vecné 
 
Ceny: OPEN:                      stuhy  1. – 6. miesto + 50% zo štartovného pre prvých troch 
                                              jazdcov, prípadne + vecné  
 

Program:   Začiatok pretekov:    10.00 hod.     TRAIL M, O 
                                                                                            Western Pleasure M,O                                                                                     
                                                                                            Western Horsemanship M,O                                                          
                                                                      13.30 hod.      Slávnostný nástup 
                                                                                              Pole Bending O                                                                                 
                                                                                              Reining /pattern určí SAWRR/ O  
                                                                                              Barrel Race O 
Poznámka: Pozor! Trieda mládež má samostatné disciplíny iba Trail , Western Pleasurea , a Western 
Horsemanship. 
 
Uzávierka prihlášok je 31.5.2009. 
 
Prihlášky spolu s dokladom o uhradení štartovného posielajte na adresu: 
JACK Kop čany, Kollárova 315, 908 48 Kopčany 
/poštovou poukážkou typu H alebo kópia príkazu na úhradu č.u. 2007027053/0200/ 
 
Kontakt a inf. poskytne: Mgr. Stanislav Matulík tel. 0905 206 768, tel./fax: 034 668 2346, 
e-mail: hipos.kopcany@mail.t-com.sk 
 
Prihlášky po uzávierke budú zaťažené dvojnásobkom štartovného, 
prípadne nemusia byť akceptované. 



Podmienkou účasti na popoludňajších súťažiach je povinná účasť na slávnostnom 
nástupe. 
     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 osvedčeniami. 
Štart v súťaži typu „A“ a „B“ je povolený len prihláseným jazdcom s platnou licenciou SAWRR a SJF a 
koní s platnou licenciou SJF a zahraničným jazdcom odprezentovaným minimálne 1 hodinu pred 
začiatkom disciplíny v kancelárií pretekov a po uhradení všetkých poplatkov!!! Jazdci a podkoniari  
musia rešpektovat vyhradené zóny pre pohyb koní a mimo ustajnenia musí byť kôň označený licenčným 
č.SJF alebo štatovným číslom (platí aj pri vykladaní a nakladaní do vozíka). Nedodržaním tohto 
ustanovenia môže byť jazdec zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta. Jazdci do 18rokov musia 
predložit kópiu notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu!!! 
 
 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje v prípade technických a poveternostných príčin odvolať 
konanie pretekov. Preto vo vlastnom záujme uvádzajte na prihláškach telefonické 
a e-mailové spojenie. 
 
 
 
Mgr. Stanislav Matulík, v.r. 
20.4.2009 
 

!!! SCHVÁLENÉ KOMISIOU WESTERNOVÉHO JAZDENIA SJF 20 .4.2009 !!! 
                                                      
 


