
                                                  P R O P O Z Í C I E  
                   Priateľské Westernové Preteky Veľká Dolina 2010 
  
Názov pretekov:               MEMORIÁL  Františka Erniholda 
                                          OLD STYLE RACE – 11. ročník   
 
Kód pretekov:    10904ZW 
Miesto konania:                Veľká Dolina – Equifarm Ranč 
Termín:                              4. september  2010 
Súťaž typu:                         - C –  
Usporiadateľ:                     OZ  Equifarm Ranč 
Riaditeľ pretekov:              Mária Erniholdová 
Rozhodca:                          Pavla  Raffajová 
Ringsteward:                      deleguje SAWRR 
Technický delegát:             deleguje SAWRR  
Zapisovateľ:                       Ing. Erika Meszárošová  
Zdravotná služna:               Beáta Kukanová 
Veterinárna služba:             Mvdr. Dušan Palatický 
Kolbisko:                            60 m x 40 m, hlinito-pilinový 
Opracovisko:                      40 m x 40 m, hlinito-pilinový 
Ubytovanie:                        pod širákom 
Ustajnenie:                          pod širákom  
Občerstvenie pre jazdcov je zabezpečené! 
 
                                         P R O G R A M   
Časový harmonogram: začiatok o 11.00 hod. sprievod po dedine,položenie 
kvetov na hrob F.E. 
12.00 hod. slávnostný nástup, Trail O + M, Westernplaesure O, Barely O + M, 
Polebending O, Kowbojské hry O, 
Old Style Race – rýchlostný  pretek  na štvrť míle, o Cenu F.E. – O. 
Štartovné: jednotné  6 €. Platba na mieste pri  prezentácii.  
Kancelársky poplatok: jednorázový za dvojicu jazdec-kôň 2 €. 
Ceny: 1. O + M     10 €, stuha                  4. O + M   vecné ceny,stuha 
          2. O + M       7 €, stuha                   5. O + M  vecné ceny,stuha 
          3. O + M       5 €, stuha                   6. O + M  vecné ceny,stuha  
Dekorácia :  Po každej disciplíne, riadne ustrojená dvojica. 
Na záver pretekov: udelenie pohára – Šampión dňa, diváckej ceny a ceny 
o najaktívnejšiu jazdeckú  dvojicu. 
Kancelária pretekov: Od 09.00 hod. do skončenia podujatia. 
Miesto kancelárie: V priestoroch súťaží. 
Prihlášky posielajte na adresu: Equifarm Ranč Veľká Dolina 119, 951 15 
alebo mailom na : equifarm.ranch@gmail.com 
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 4.9.2010 1 hodinu pred začiatkom !!! 



 
 

                               „Súťaž podľa pravidiel SAWRR“ 
 
Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe závaznej 
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  odprezentovaným minimálme 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 18 rokov musia predložiť kópiu notársky/ alebo na matrike/ overeného 
súhlasu s pretekaním zákonného zásupcu !!! 
 
Kontakt na hlavného usporiadateľa: 0904 158 657 
Meno a priezvisko: Mária Erniholdová, V. Dolina 119, 951 15  
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