
Názov pretekov:   Cíferský westernový klobúk  -  III.ročník 

Kód pretekov :  11430ZW 

Miesto: Cífer – Pác Termín: 30.4.2011 sobota 

Súťaž typu: „C“ – bez rozdielu tried ( OPEN ) Usporiadateľ:   Ranč 4C Bratislava 

Riaditeľ pretekov: Štefan Kovačič Hlavný usporiadateľ:   Ing.Samuel Koniar 

Rozhodca: Alena Závodná Ringsteward: Svatava Piatková 

Technický delegát: - Zapisovateľ: Ivana Koniarová 

Veterinár:  MVDr. Štefan Ambruš Správca opracoviska:  Martin Popluhár 

Kováč: Miro Egyed Lekárska služba: SZČK 

Kolbisko,ustajnenie,ubytovanie :  

Kolbisko:  70x60, pieskovo-hlinitý povrch Opracovisko:  20x40m, trávnatý povrch 

Ustajnenie:  bez možnosti ustajnenia Cena ustajnenia:  - 

Vzdialenosť ustaj.od arény:  - Spôsob platenia ustajnenia:  - 

Ubytovanie:  Kúpalisko Pác, Penzión Pác – info u usporiadateľa Vzdialenosť ubyt.od arény:   500 m od areálu 

Časový program/disciplíny: 

Prezentácia na dopoludňajšie disciplíny do 9,00h, na popoludňajšie do 12,00h. 
10,00  
Showmanship at Halter 
Western Pleasure 
TRAIL 
13,00  
Reining     (    L2      ) 
Western Horsemanship (plánik  dodá delegovaný rozhodca) 
Pole Bending 
Barrel Race 
Freestyle Reining  (   bude vypísaný len v prípade záujmu 3 a viac jazdcov, pattern dodá rozhodca  ) 

Poplatky a ceny: 

Štartovné:  jednotné 5 € 
 

Spôsob platby štarovného: v hotovosti na mieste pri prezentácii 

Ceny:   vo všetkých disciplínach  - trieda otvorená (spoločne mládež a dospelí) 

Rozdelenie výhier podľa umiestnenia – 50% z vybratého štartovného: 
0-3 jazdci  - 1 miesto  100%  z čiastky na výhry 
4-6 riders - 2 miesta 60% 40% z čiastky na výhry 
7 a viac jazdcov - 3 miesta 50% 30% 20% z čiastky na výhry 

 

Kancelária pretekov:  nepretržite Kancelársky poplatok:   2 Eur za dvojicu jazdec-kôň 

Dekorácia je povinná a bude hneď po ukončení disciplíny – len riadne ustrojená dvojica a v sedle ! 

Prihlášky  posielať na adresu:  Samuel Koniar, Nezábudková 14, 821 01 Bratislava, resp. mailom na adresu samuel.koniar@gmail.com 

Platby posielať na účet :     platba v hotovosti na mieste pred začiatkom pretekov 

Uzávierka prihlášok:   26.4.2011, dohláška do disciplíny je možná aj do 60min pred začiatkom disciplíny, za dvojnásobné štartovné 

 

„Súťaž podľa pravidel 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 – očkovanie 
proti chrípke, tetanu a odčervenie koní. Jazdci a podkoniari  musia respektovat vyhradené zóny pre pohyb koní a mimo ustajnenia musí byť kôň označený 
licenčným č.SJF alebo štatovným 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 predložit kópiu notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu!!! 

Kontakt na hlavného usporiadateľa: mob:0907 194 669, mail: samuel.koniar@gmail.com 
Meno a Priezvisko :Ing.Samuel Koniar, Nezábudková 14, 821 01 Bratislava 

Schválené kom.west.jazdenia: Kučírek Martin, 6.4. 2011 

Schválené Výkonnou radou SAWRR: Varga Zsolt, 6.4. 2011 


