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MSR pracovných a rýchlostných disciplín 
P R O P O Z Í C I E 

09717SW 
 
Miesto konania :       Brezno - Podkoreňová  
Termín konania :        17- 19  júl 2009    
Súťaž typu  :        A, B 
Usporiadateľ  :        Anna Přidalová ,Ján Balla , MšK Brezno 
Riaditeľ pretekov :        Anna Přidalová           
Riaditeľ MSR  :        Ing.Jana Cigáneková  
Hlavný rozhodca   :        Andrea Šaryová 
Ringstewart   :        Miroslava Elexová      
Technický delegát: :        Pavla Rafaiová 
Zapisovateľ                 :  
Moderátor  :        Gesker   a Janka Cigáneková 
Kováč   :        Maroš  Klobúšnik 
Lekárska služba :        zabezpečená 
Veterinár  :        MVDr. Pavel  Remiar  
 
Kolbisko  :         60m x 38m, povrch piesok- štiepka 
Opracovisko  :         25m x 20m,povrch piesok- štiepka 
Ustajnenie                  :         mobilné boxy á 45 eur, vrátane podstielky a krmiva   
                                             Usporiadateľ nezaručuje box po uzávierke. 
Ubytovanie  :         Stanový tábor v lokalite areálu pretekov / bezplatne/  
             Ubytovňa ZIMÁK  MŠK Brezno, Penzión Rohozná /5km/    
                                             izby 2.lôžkové , 3-4. lôžkové /bez našej rezervácie/   
Štartovné                  :         Open 10 eur,- Mládež 6 eur,- príplatok na dobytok 6 eur,-   
           bez kancelárskeho poplatku                                                                                            
Ceny                            :        1-3 miesto poháre +stuhy do 6.miesta, fin. odmeny:                                                                                                         
                                             open : 50,20,10 eur, mládež: 20,10,5 eur, vecné odmeny            
                                         
                                             Freestyle Reining : extra vecné ceny  za divácku súťaž 
                                              
Kancelária pretekov  :          Do 16 júla 2009-  Podkoreňová 132, Brezno 
             Počas podujatia v areáli  pretekov  
             17 .07.  2009-  od 16:00 do 21:00 hod 
             18 .07.  2009-  od 07:30 do 19:00 hod 
             19.07.   2009-  od 07:30 do  15:30 hod 

 
D- dospelí, M- mládež, O- open 
Lasovanie- 3kolá  
Freestyle Reining- sú ťaž aj  o favorita divákov , vyhlásenie výsledkov di váckeho  
hlasovania v sobotu  o 20.00 hod na pódiu  / odmene né vecnými cenami / 
Dekorácia po každej disciplíne . Na dekoráciu je sú ťažiaci povinný prís ť na koni. 
 
Prémiované sú ťaže: BR-Z,  TP-X, C-ZL 
 
V disciplínach M SR môžu štartova ť jazdci SAWRR len ak splnili vyhlásené 
kritéria na rok 2009 /PB,BR,TP,Lasovanie/ . Neplatí  pre disciplínu Cutting. 
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PROGRAM:  

                     Piatok 17.07.2009 
!!!Otvorenie 3.ro čníka NTP o 21.00 hod disciplínou Freestyle reining !!! 
22.00.hod koncert skupiny GLADIATOR  

       Sobota 18.07.2009    
8:00  schôdza jazdcov      
9:00  Trail    M+O   

10:00  Reining S     M+O Prvé kolo   
11:00  Western Horsmenship    M+O   
12:00  Slávnostný nástup    
14:00  MSR Barrel Race      M+D 1 a 2 kolo   
15:00  MSR Lasovanie    D      1 a 2 kolo   

        
16:30  MSR Team  Penning  D+ M 1 a 2 kolo   
18:00  MSR Cutting  D+ M prvé  kolo   

20:00  
Hudobnozábavný progr am: vyhlásenie výsledkov diváckej 
súťaže,country skupiny Vodopád  Vesláry. country bal, 

 
      

  Nedeľa 19.07.2009    
09:00  Western Pleasure ...   M+D   
10:00  Reining S   M+O               druhé kolo    

         
12:30  MSR Cutting   D+ M druhé kolo   
13:30  MSR Pole Bending    D+ M 1a 2 kolo   
14:30  MSR Lasovanie    D tretie kolo   

        
Prihlášky spolu s dokladom o úhrade  (poštovou poukážkou typu H, kópia príkazu na 
úhradu – účet vedený v banke  VOLKSBANK č.ú.:3280181400/3100 )posielajte na 
adresu alebo e-mailom  
!!! UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 03.07.2009!!!  
V prípade zaslania prihlášky a platby štartovného p o uzávierke sa poplatok 
zvyšuje v triede open o 2 EUR a v triede mládež o 2  EUR. 
!!!!!Po uzávierke prihlášok nie je možnos ť rezervácie boxu!!!!!! 

Súťaž pod ľa pravidiel SAWRR (AQHA, NRHA)Štart povolený len členom SAWRR 
s platnou licenciou jazdca a ko ňa SJF, a zahrani čným jazdcom 
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. Pohyb koní je povolený len vo vyhradených 
zónach a mimo ustajnenia musia by ť označené lic. č.SJF resp š. č.Nedodržanim 
tohto ustanovenia môže by ť jazdec zo sú ťaže vylú čený resp.pokutovaný. 
Štart v sú ťaži je povolený len prihláseným a prezentovaným  ja zdcom  minimálne 
1 hod. pred za čiatkom disciplíny v kancelárii pretekov a po uhrade ní všetkých 
poplatkov!!! Jazdci do 18 rokov musia ma ť overený súhlas zákonného zástupcu ! 
INFO:  Anna P řidalová , tel: +421(0)911611595-6, e-mail: ntp@ntp.sk , web adresa : 
www.ntp.sk  , pošt. adresa: Podkore ňová 132, 977 01 Brezno 
Schválené kom.west.jazdenia:                                                     Hl.usporiad.  
20.6.2009 Štefan Pačes v.r.                                                          Anna Přidalová v.r. 
 


