
WESTERNOVÉ PRETEKY MOTEŠICE       Kód pretekov :  10410ZW 

Miesto:       Žrebčín Motešice Termín:       10. – 11. 4.2010 

Súťaž typu:  „B“         Usporiadateľ:  TJF- Trenčianska jazdecká federácia 

Riaditeľ pretekov: Pavol Adamať Hlavný usporiadateľ:  TJF- Trenčianska jazdecká federácia 

Rozhodca : Andrea Šáryová Ringsteward: Pavla Rafajová 

Technický delegát: Radovan Šáry Zapisovateľ: Merková Veronika 

Veterinár: zabezpečený    Hlásateľ: zabezpečí SAWRR 

Kováč:  zabezpečený  Lekárska služba:  zabezpečená     

Kolbište, ustajnenie, ubytovanie :  

Kolbište:  70 x 50 m, krytá jazdecká hala, piesok + gumotextília  Opracovisko: 30 x 50 m, krytá jazdecká hala, piesok + gumotextília 

Ustajnenie:  80 boxov Cena ustajnenia:  17,-EUR /deň, seno + podstielka v cene 

Vzdialenosť ustaj.od arény:  priamo v hale Spôsob platenia ustajnenia: na mieste v hotovosti  

Ubytovanie:  10,-EUR/ noc,  priamo na hale 
                         15,-EUR/ noc,  Hotel ADRIA Trenč. Teplice 

Kontakt ubytovanie: hala   – p. Adamať        0905 724 852 
                                      Hotel – p. Haluzová      0911 909 660 

Časový program/disciplíny: 

SOBOTA 10. 4. 2010 
 

09:00 - začiatok pretekov 
TRAIL – M, O     Prémiovaná súťaž „Z“ 
REINING S SENIOR (patern 4) 
WESTERN PLEASURE - M, O 
REINING S JUNIOR (patern 1) 
WESTERN HORSEMANSHIP – M, O 
REINING – mládež (patern 6) 
REINING ALL AGES (patern 10) 

NEDEĽA 11. 4. 2010 
 
Nedeľná hala patrí klinike koní. Vedúcim kliniky bude Peter Šimek.  
 
Účastnícky poplatok na klinike je 20 EUR za jazdeckú dvojicu. Pri 
nízkom záujme si usporiadateľ/vedúci kliniky vyhradzuje právo 
kliniku odvolať. 
 
Uzávierka prihlášok je v UTOROK 6. 4. 2010. Priebežné informácie 
nájdete na www.sawrr.sk  

!!! Dekorácia hneď po ukončení disciplíny – len riadne ustrojená dvojica !!!! 

Poplatky a ceny: 

POPLATKY 
 
Štartovné OPEN - 15 EUR  
                   MLÁDEŽ – 7 EUR 
 
Kancelársky poplatok 2,- EUR/ jazdecká dvojica 
 

CENY 
 
MLÁDEŽ:  1. miesto - pohár a stuha 
                   2. miesto - pohár a stuha 
                   3. miesto - pohár a stuha 
                   4. – 6. miesto - stuhy 
 
OPEN:  1. miesto – 60 EUR a stuha 
              2. miesto – 40 EUR a stuha 
              3. miesto – 20 EUR a stuha 
              4. – 6. miesto - stuhy                     
 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo znížiť fin. ocenenie o 50%, ak sa 
disciplíny nezúčastní minimálne 6 jazdeckých dvojíc !!! 

Kancelária pretekov:  otvorená už 1 deň pred pretekmi a 
nepretržite počas pretekov  

 

Prihlášky  posielať na adresu: paloadamat@azet.sk    alebo poštou na adresu: Pavol Adamať, Žrebčín Motešice, Motešice 913 26 

Platby :  Pri prezentácii v hotovosti !!! Neospravedlnená neúčasť prihlásených - dodatočné vymáhanie štartovného !!! 

Uzávierka prihlášok: Utorok 6. 4. 2010 po termíne bude usporiadateľ požadovať dvojnásobné štartovné !!! Usporiadateľ bude 
akceptovať len riadne a úplne vyplnené prihlášky !!! ( www.sawrr.sk ) 

„Súťaž podľa 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 osvedčeniami. Štart v súťaži  
je povolený len prihláseným jazdcom s platnou licenciou SAWRR a SJF a koní s platnou licenciou SJF a zahraničným jazdcom zaprezentovaným minimálne 
1 hodinu pred začiatkom disciplíny v kancelárií pretekov a po uhradení všetkých poplatkov!!! Jazdci a podkoniari  musia rešpektovať vyhradené zóny pre 
pohyb koní a mimo ustajnenia musí byť kôň označený licenčným č.SJF alebo štartovným 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 predložiť kópiu notársky (alebo na 
matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu!!! 

Kontakt na hlavného usporiadateľa: Adamať Pavol 0905 724 852, paloadamat@azet.sk  
Kontakt na kanceláriu pretekov : Merková Veronika 0910 197 008, nika.merkova@gmail.com  

TEŠÍME SA NA VÁS ! 

                                                                           Schválené kom. west. jazdenia 3.3.2010   Š. Pačes v.r. 


