
PROPOZÍCIE   - Otvorené Majstrovstvá Slovenska 2011 Reining 
 

Miesto konania:            Ranč Hosťová 
Kód pretekov:  11820MW 
Dátum konania:            20.august 2011 
Súťaž typu:                   SAWRR „A“ Reining 
Usporiadateľ:                Cutting Ranč Hosťová 
Riaditeľ pretekov:         Ing. Michal Pokorný 
Rozhodca:                      Jaroslav Doležán (A, ČJF) 
Ring steward:                 Pavla Raffajová (SR) 
Kováč:                            Klobušník Maroš (spoplatnené) 
Kolbisko:                         60 x 30 m, piesok, krytá jazdecká hala 
Opracovisko:                60 x 30 m, piesok, vonkajšia aréna 
                                        v prípade nepriaznivého počasia bude umožnené  
                                        opracovanie v hale pred každou disciplínou 
Ustajnenie:                    boxy v areáli ranča (podstielka a seno v cene) 

boxy nie sú vybavené nádobami na vodu a kŕmnymi 
žľabmi 

Cena za ustajnenie: 15 € / každý začatý deň 
Ubytovanie:  Penzión u Krba 
    tel: 037/6537377 
    www.ukrba.sk 
Program pretekov: 07:30 – prezentácia jazdcov (kancelársky poplatok 
                                                     2€ kôň / jazdec) 
    09:00 – začiatok súťaže v poradí: 
      reining senior - prémiovaný pretek (LS) 
      reining junior - prémiovaný pretek (L) 
      reining youth   
      reining all ages - prémiovaný pretek (LS) 
      reining jackpot 
Štartovné:   r.senior, junior, youth, all ages - 20 € / štart 
    r.jackpot – 50 € / štart 
Forma úhrady:  v kancelárii pretekov počas prezentácie 
 
Ceny:   vo všetkých disciplínach poháre 1.-3. miesto 
                                        (okrem r.jackpot) 
    1.miesto v každej disciplíne spona na opasok 
Finančné výhry:  rozdelenie výhier podľa umiestnenia okrem r.jackpot 
    ( 50% z vybratého štartovného): 
    0-3 jazdci -1 miesto (100% z čiastky na výhry) 
    4-6 jazdcov - 2 miesta (60% a 40% z čiastky na výhry) 
    7 a viac jazdcov - 3 miesta (50%, 30%, 20% z čiastky  
                                                                                    na výhry) 



     
r.jackpot  – 1.miesto 800 € 

2.miesto 500 € 
3.miesto 200 € 

 
Každá disciplína je otvorená pre všetkých jazdcov. Jazdci SAWRR budú 
dekorovaní ako Majstri SR. Ak sa umiestnia v poradí horšom ako 
1.až3.miesto, budú dekorovaní len pohármi pre majstrov SR (strácajú 
nárok na ostatné výhry). 
 
Kontaktná adresa: Martin Kučírek 
    Hosťová 135  
    95102 Hosťová 
    Slovakia 
    mato@ranc-hostova.sk 
    +421905841622 
 

Uzávierka prihlášok je 5. augusta 2011!!! 
 

 
 

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 akcie.  
Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi 
osvedčeniami!!! 
Štart  súťaži je povolený len prihláseným jazdcom. Zmeny v štartovných 
listinách bude možné vykonať minimálne 1hod. pred začiatkom pretekov (po 
uhradení všetkých poplatkov, v kancelárii pretekov). 
 
Riaditeľ pretekov:         Ing. Michal Pokorný, v.r. 
 
Schválené: Westernová komisia SJF – Š. Pačes v.r. 


