
 
Propozície 

westernových pretekov „WBC“ d ňa 20. júna 2009  
v Areáli u Wocha,  Blatné pri Senci  

 
Kód pretekov :  09620ZW 
Súťaž typu :   „B“ – drezúrne,  „C" – rýchlostné 
Dátum konania :  20. júna 2009 
Miesto konania :  Areál u Wocha, Športová 3, Blatné pri Senci 
Usporiadate ľ:   W.O.C.H. Slovakia, a.s.  
Riadite ľ pretekov : Stanislav Fekete 
Hlavný usporiadate ľ:   Stanislav Fekete 
Rozhodca :   deleguje SAWRR  
Technický delegát : deleguje SAWRR                                                                 
Ringsteward :   deleguje SAWRR  
Hlasate ľ:                       dohoda usporiadateľa 
Zdravotná služba:  
Veterinár:  MVDr. Štefan Ambruš 
Kolbisko :   piesok + štiepky 42 x 32 metrov 
   cvalová dráha 1270 m, kyprená zem 
Opracovisko :  piesok + štiepky 32 x 21 metrov 
Ustajnenie :   priamo v areáli, limitované 6 boxov - box 10,- EUR, ustajnenie podľa  

poradia prihlášok, úhrada so štartovným, resp. pri prezentácii  
Ubytovanie :   Hotel u Wocha (priamo v Areáli u Wocha)  

Kontakt: 0903 693071,  0911 405555  
  www.arealuwocha.sk 

Program :     8.30-9.00. Prezentácia  
    10.00 Súťaže (disciplíny 1. – 4.) 
   12.45 Prestávka 

13.30 Súťaže (disciplíny 5. – 8.) 
17.00 Quarter of a mile  
18.00 Záver 

Disciplíny :   1. Trail (T) – M, O 
2. Western Horsemanship (WH) – M, O 
3. Western pleasure (WP) – M, O 
4. Pole bending (PB) – M, O 
5. Reining L (RL) – M 
6. Reining S (RS) - O   
7. Showmanship et halter (SH) – M, O  
8. Barrel race (BR) – M, O 
9. Quarter of a mile (QM) – O rýchlostný pretek na štvrť míle 

Štartovné :  1. pre disciplíny: Reining L, Reining S, Western pleasure, Quarter  
    of a mile:    - 10,- EUR pre triedu O 

-   6,- EUR pre triedu M 
    pre ostatné disciplíny:  -   8,- EUR pre triedu O 

                          -   5,- EUR pre triedu M 
2. štartovné je vrátane 1.-Eur pre SAWRR 
3. úhrada:  a) poštovou poukážkou typu „H“ s vyznačením  
                     disciplín na adresu: W.O.C.H. Slovakia, a.s.,  
                     Športová 3, 900 82 Blatné 

         b) na účet v Tatrabanke, číslo účtu 2629341215/1100 
Iné poplatky:  1. Kancelársky poplatok jazdca 2,- EURO  (jednorázový poplatok na  

    zriadenie a činnosť kancelárie pretekov 



 
Ceny : 1.)  finančné prvé tri miesta:  

      pre disciplíny: Reining L, Reining S, Western pleasure, Quarter  
                             of a mile:   40  –  33  – 25  EURO  pre triedy O 

                                                      10   –   7   –  4 EURO pre triedy M   
b)   pre ostatné disciplíny: 25   –  20  – 15 EURO  pre triedy O 

    10   –    7  –   4 EURO pre triedy M                                 
c) V prípade menšieho počtu štartujúcich ako 6 v každej   

disciplíne budú ceny krátené na polovicu 
2.)  stuhy do 6. miesta 

Prihlášky: 1. zaslať na adresu: W.O.C.H. Slovakia, a.s., Športová 3,   
                                       900 82 Blatné 

2. alebo e-mailom na: info@arealuwocha.sk 
3. Prihlášky zaslať spolu s dokladom o uhradení štartovného  

Uzávierka prihlášok :  10. júna 2009  
Prihlášky po uzávierke budú zaťažené 2 násobkom štartovného, a plným 
štartovným pre členov SAWRR, prípadne nemusia byť akceptované 

Prezentácia:  nepretržitá, najneskôr 1 hodina pred začiatkom disciplíny 
Vyhlasovanie poradia : uskutoční sa po každej disciplíne 
Kontakt a informácie :  

Kristína Shapovalova: 0904 360 672 
Stanislav Fekete: 0903 711 259 
Areál u Wocha: tel.: 033 645 9392,3 
   fax: 033 645 9394 
Veronika Feketeová:  0903 693 071, 0911 405 555 
e-mail: info@arealuwocha.sk 

   www.arealuwocha.sk 
Nebezpečenstvo úrazu : 

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo a riziko na základe záväznej   
prihlášky. Za prihlášku sa pokladá: zaslanie písomnej záväznej prihlášky, zaplatenie 
štartovného, alebo príchod a vyloženie koní, resp. jazdcov v mieste konania pretekov. 

Zodpovednos ť za škody :  
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za možné úrazy jazdcov a koní, ani za straty vzniknuté 
počas podujatia. 

Veterinárne potvrdenie: 
Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s platným veterinárnym  
osvedčením. 

Plániky : budú vyvesené na informačnej tabuli v priebehu pretekov najmenej 1 hodinu pred  
  štartom disciplíny  

Iné podmienky : dostih na ¼ míle riadne ustrojená dvojica podľa pravidiel SAWRR 
Súťaží sa pod ľa pravidiel SAWRR. 

Usporiadate ľ si vyhradzuje právo v prípade technických prí čin odvola ť konanie pretekov, 
minimálne tri dni pred termínom preteku. 

 
 

                                            Hlavný usporiadate ľ 
                                             Stanis lav Fekete v.r. 

 
 
 
 

!!! SCHVÁLENÉ KOMISIOU WESTERNOVÉHO JAZDENIA SJF 5. 5.2009 !!! 


