
POHÁR PRIMÁTORA MESTA PREŠOV 

PROPOZÍCIE, kód pretekov: 625 VW 

 

Miesto konania:   Prešov, Jazdecká 1 

Dátum konania:    25. jún 2011 

Súťaž typu:   SAWRR „B“ a „C“ 

Usporiadate ľ:  Parkur Team Slavoj Prešov – Performance Horses 

Riadite ľ pretekov:       RNDr. Vladimír Hanudeľ 

Hlavný usporiadate ľ:   Miloslav Karaffa     

Rozhodca :  Miroslava Elexová 

Technický delegát:   Matúš Hudák  

Ringsteward:  Pavla Raffajová 

Zapisovate ľ:   Júlia Kožuchová 

Kováč:  Marcel Zuzuľák (za poplatok) 

Veterinárny lekár :  MVDr. Stanislav Nosáľ 

Kolbisko:   80m x 35m, piesokovo-hlinitý povrch,krytá jazdecká hala 

Opracovisko :  50m x 40m, pieskovo-hlinitý povrch, vonkajšia aréna  

Ustajnenie :  strážené ustajnenie, možnosť ustajnenia 1 deň pred ródeom 

Cena ustajnenia :   30 € / akciu – vnútorné boxy 
Boxy sa budú pridelovať podľa prihlášok 
(nahlásiť najneskôr 14 dní pred pretekmi) 

Ubytovanie:   Šariš Park : tel.: +421 2 32 55 39 01  

  http://saris-park.penzion.relaxos.sk/penzion-saris-park-velky-saris-a2-

748-sk.htm 

  Hotel Dukla : tel. : +421 51 77 22 741 

         +421 918 902 153 

  EMAIL : recepcia@hotelduklapresov.sk 
http://www.hotelduklapresov.sk/dukla/index.php 



Štartovné OPEN :    5 €  

Štartovné MLÁDEŽ :  5 €  

Kancelársky poplatok    0 € kôň / jazdec ( + k cene štartovného ) 

                                                + 1 euro pohárové 

Forma úhrady :      v kancelárii pretekov, počas prezentácie 

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

                 vo všetkých disciplínách poháre 1. Miesto (O+M) 

                 vo všetkých disciplínach vecné ceny (O+M) 

                 peňažné výhry (O):  
 
Rozdelenie výhier podľa umiestnenia (O+M)  

  - 1 miesto  20 € 
 - 2 miesto  15 € 
 - 3 miesto 10 € 

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

Účastníci pretekov : Pretekov sa môžu zúčastniť registrovaní, aj neregistrovaní jazdci , pričom pre 
všetkých platia rovnaké podmienky štartovného a výherného poriadku. Registrovaní jazdci – súťaž 
typu „B“ a neregistrovaní jazdci – súťaž typu „C“ 
Dobytkárskych disciplín sa môže zúčastniť aj mládež (s prilbou !!!)  

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

 Sobota   od 07:30 hod. 

 

 
Súťaž pod ľa 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 osved čeniami  !!!!!! 

Štart v súťaži je povolený  len prihláseným jazdcom . Zmeny v štartovných listinách bude možné 
vykonať minimálne 1 hod. pred za čiatkom pretekov v kancelárii pretekov a po uhradení  
všetkých poplatkov ! 
 

 

 



PROGRAM PRETEKOV  

 

Deň pred pretekmi je k dispozícii hala i vonkajšie aréna 

Sobota :           12:00 hod  - Lasovanie 
- Pole Bending (prémiovaný pretek) 
- Team Penning 
- Barrel Race 
- Cattle Penning (prémiovaný pretek) 

20:00 Country večer, skupina BB Country, Mloci 
 

Na záver pretekov bude vyhodnotená najlepšia jazdecká dvojica pretekov, 
ktorá získa Pohár primátora mesta Prešov  

 

 

Prihlášky prosím posielajte mailom na adresu : 
alexandrakaraffova@gmail.com   
 

alebo poštou na adresu:  

Miloslav Karaffa 
Malinová 5 
080 01 Prešov 
SLOVENSKO 

 

Uzávierka prihlášok 14 dní pred konaním pretekov tj.:  

19.06. 2011 
 

Riaditeľ pretekov 

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

www.konepo.sk                                                      

 
Schválené: 
Zástupcom Westernovej komisie SJF pre VO: Šimek Peter, v.r. 
Zástupcom VR SAWRR pre VO: Karaffa M., v.r. 
 


