
   Propozície  

WESTERN MOTEŠICE  C 

        Telefón  E – mail  č. účtu TJF 
    0905 724 852                               paloadamat@azet.sk                       0170386794/0900 

Off road 4x4 and western schow chalange Motešice fest 09 

Miesto konania:  Motešice                       Kód pretekov :  09823ZW 

Dátum konania:  22. 8. 2009 

Súťaž typu: C 

Usporiadateľ: Pavol Adamat 

Riaditeľ pretekov: Adamať Pavol ( 0905 724 852) 

Rozhodca:  

Ringsteward: 

Technický delegát:   

Zapisovateľ:    Merková Veronika 

Kováč: Ochodnický Vladimír (za úplatu) 

Veterinárny lekár : MVDr. Staššíková Zuzana 

Zdravotník : MUDr. Neštrák Peter 

Kolbište: 70m x 50m, piesok, krytá jazdecká hala 

Opracovisko: 30m x 50m, piesok, krytá jazdecká hala 

Ustajnenie: Boxové, 80ks, strážené ustajnenie 

Cena ustajnenia/deň: 17 € / deň/ box, 8,5/deň / stojisko 

Ubytovanie: Ubytovňa priamo na hale.10 €/noc p.Adamať 0905 72485 

 Hotel ADRIA, Trenčianske Teplice p.Haluzová 0911 909660  

Štartovné:  2 €  

Ceny: vo všetkých disciplínách stuhy 1. – 6. miesto (M, O) 

 vo všetkých disciplínách poháre 1. – 3. miesto (M, O) 

 

(dekorovanie po každej súťaži povinná, riadne upravená dvojica, neospravedlnená a neupravená 
dvojica neobdrží cenu) 
 

Kancelária pretekov: priamo v hale,  7:00 – 18:00 hod 

 

 

Prihlášky na preteky posielajte mailom na adresu paloadamat@azet.sk alebo poštou na adresu:  

Pavol Adamať 

Žrebčín Motešice 

913 26 Motešice 



   Propozície  

WESTERN MOTEŠICE  C 

        Telefón  E – mail  č. účtu TJF 
    0905 724 852                               paloadamat@azet.sk                       0170386794/0900 

 
Súťaž podľa pravidiel SAWRR!!! 

 
Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky, 
usporiadateľ nenesie zodpovednosť za úrazy jazdcov a koňov, ani za straty vzniknuté počas celej 
akcie. Pred vyložením koňov je potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi 
osvedčeniami. Štart v súťaži je povolený len prihláseným, odprezentovaným minimálne 1 hod. 
pred začiatkom disciplíny v kancelárii pretekov a po uhradení všetkých poplatkov ! 
 

PROGRAM PRETEKOV  (disciplíny) 

 

Začiatok pretekov.   9:00 hod: - Trail 

- Reining 

- Pole banding 

- Barrel race 

- Dowdall 

- Dostih na ¼ míle 

- Westernové hry (off road vs. kôň) 

 

Uzávierka prihlášok 7 dní pred konaním pretekov tj. 15. 8. 2009 
Vyplatenie štartovného, či uhradenie ustajnenia bude prebiehať priamo na mieste, v kancelárii 

pretekov v HOTOVOSTI ! 

 

                                                                                                        Pavol Adamať v.r. 

                                                                                                           Hl. usporiadateľ 

 

 

Schválené kom.west.jazdenia 24.6.2009 

Štefan Pačes v.r. 

 

 


