
 
P R O P O Z Í C I E 

11514VW 

Miesto konania:       Hrabušice 

Dátum konania:       14. – 15.  máj 2011 

Súťaž typu:      SAWRR „B“ 

Usporiadateľ:      Ranč Biela Voda – Kam Quarter horses 

Riaditeľ pretekov:    Ing. Šťastná Iveta 

Rozhodca:      Damian Wroczynski /PL/ 

                                 Paula Rafajová /SR/                                             

Kováč:       Klobušník Maroš (za úplatu) 

Veterinárny lekár: MVDr. Kravec Miloš 

Kolbisko:       70m x 32m, piesok, krytá jazdecká hala 

Opracovisko:       95m x 45m, piesok, vonkajšia aréna  

                                  70m x 40m, piesok, vonkajšia aréna  

Ustajnenie:       strážené ustajnenie, možnosť ustajnenia týždeň   

                                  pred show 

Cena ustajnenia:      3O € / show,10 € mimo show – pevné boxy v stajni 

                                  Ak budú použité prenosné boxy cena cca 50,-E 

                                  Boxy sa budú pridelovať podľa poradia prihlášok –           

                                  prvých 20 boxov bude pevných ostatné prenosné 

Ubytovanie:      www.slovenskyraj.sk   

                                 Ranč u Trapera ++421-911-987231 

                                                                        ++421-915-987232  

                                                        EMAIL : rancutrapera@t-zones.sk  

                                                        WWW : www.slovenskyraj.sk/utrapera.html                                   

                                 Hotel Slovenský Raj : tel. :++421-53-4490494  

                                                                 EMAIL : hotelslovenskyraj@slovaktour.sk           

                                                       WWW : www.hotelslovenskyraj.sk 

                                Autocamp Podlesok Tel. : ++421-53-4299165                                                            

                                                                                          ++421-53-4299164 

                                                       EMAIL : atcpodlesok@gmail.com                

                                                                                 

 

 

 

 



 

Štartovné OPEN:       15 €  

                                   

Štartovné MLÁDEŽ: 10 €  

Paid Warm Up :         reining  3  €  

 

                                    

Kancelársky poplatok  2 € kôň / jazdec ( + k cene štartovného ) 

                                    + 1 € pohárové 

Forma úhrady :    v kancelárii pretekov, počas prezentácie 

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

                 vo všetkých disciplínách poháre 1. miesto 

                 peňažné výhry:  
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 

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

Kancelária pretekov:  Piatok   16:00 – 18:00 hod 

                                   Sobota   od 07:30 

                                    

 

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. Zmeny 
v štartovných listinách bude možné vykonať  minimálne 1 hod. pred 
začiatkom pretekov  v kancelárii pretekov a po uhradení všetkých 
poplatkov ! 
 

 

 

 

 

 



PROGRAM PRETEKOV  

Celý týždeň je k dispozícii hala i vonkajšie arény 

Piatok :            17.00 hod         - Paid Warm Up - reining    

Sobota :           09.00 hod        - Reining Open Junior  /5/ 

                                              - Reining mládež Jackpot  /6/   

                                              - Reining Senior /2/   

                                              - Extreme Trail O,M,A– cena ranča KQH  

                           / aj pre nelicentované kone a nelicentovaných jazdcov /                  

                      12:00 – 13:00       - obed 

                      13:00 hod           - Cutting  

                                                - Western Hormanship O,M,   

        - Western Pleasure O,M,  

                                                - Reining All Ages /7/ 

Nedeľa :  - druhé kolá reining Senior /9/, Junior /8/, Mládež /5/  a Cutting 

              - Reining Open Jackpot / jackpot znamená, že všetky peniaze zo 

štartovného sa delia medzi prvých troch / 

Prvé a druhé kolá sa sčítajú a vyhráva najvyššie skóre po sčítaní. 

Ak bude v niektorej triede málo štartujúcich usporiadateľ si vyhradzuje 

právo triedu nevypísať alebo triedy spojiť. 

 

Prihlášky spolu s dokladom o uhradení poplatkov  posielajte mailom na 

adresu : bielavoda@orangemail.sk , martina.jablonicka@gmail.com,   

simek.peto@gmail.com  alebo poštou na adresu:  

Peter Šimek 

Hviezdoslavova 495 

053 15 Hrabušice 

SLOVAKIA 

 

Uzávierka prihlášok 14 dní pred konaním pretekov tj. 01.05. 

2011 
Riaditeľ pretekov 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

www.kamquaretrhorses.com                                                     fax : +421 53 4490595  

 


