
PROPOZÍCIE   WESTERNOVÝCH   PRETEKOV. 

 

Názov pretekov:   Mengusovské rodeo, Memoriál Jána Galla 

 

Kód pretekov :   12714VW 

 

Miesto : Mengusovce 
 

Termín: 14. 07. 2012 

Súťaž typu: B        

 

Usporiadateľ:   ŠJK JAGAL Mengusovce 

Riaditeľ pretekov: Mgr. Miroslav Javorek 

 

Hlavný usporiadateľ: Ing. Ľubomír Holmok 

Rozhodca : deleguje SAWRR 
 

Ringsteward: deleguje SAWRR 

Technický delegát: Matúš Hudák 

 

Kancelária :  zabezpečená 

Veterinár: MVDr. Tibor Vozár 

 

Správca opracoviska:  Tomáš Stromko 

Kováč: Bartolomej Odrobina   

 

Lekárska služba:  NÚTPCH a HCH   Vyšné Hágy 

 

 

Kolbisko, ustajnenie, ubytovanie :  

Kolbisko:  40x60, pieskovohlinitý povrch 

 

Opracovisko:  100x50, trávnatý povrch 

Ustajnenie:  zabezpečené, kontakt: 0907 640 293 

 

Cena ustajnenia: 20€- uväzisko, 40€- box 

Vzdialenosť ustaj. od arény:  cca 500 m 
 

Spôsob platenia ustajnenia: na mieste 

Ubytovanie:  zabezpečené, kontakt: 0907 640 293 

 

Vzdialenosť ubyt. od arény: cca 500 m    

 

Časový program/disciplíny: 

1.deň 
-11:00-12:00- Opracovanie koní 
- 12:00- Slávnostný nástup 
- Lasovanie 
- Barrel race 
- Team penning 
- Pole bending 
- Cattle penning 
- Gate race 
- Dekorácia po každej disciplíne 

 

 



Poplatky a ceny: 

Štartovné: Open -  8€ (za každú disciplínu) + pohárový 
príplatok 1€ (jednorázovo) 
                    Mládež - 5€ (za každú disciplínu) + pohárový 
príplatok 1€ (jednorázovo) 
* podľa získaných finančných zdrojov, môže byť aj 
nižšie 

Spôsob platby štartovného: na mieste pretekov  

Ceny:  

„B“- Open- kokardy, finančná odmena 
         Mládež- kokardy, vecná cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelária pretekov:  od 10:00 do skončenia pretekov 
 

Kancelársky poplatok: 2€ (jednorázovo)    

!!! Dekorácia  – povinná -  len riadne ustrojený jazdec !!! 

 

 

Prihlášky  posielať na adresu:  leajavorekova@gmail.com 

Mgr. Miroslav Javorek  
Mengusovce 18 
05936 
 

Platby posielať na:  Platenie všetkých poplatkov na mieste pretekov 
 

Uzávierka prihlášok: 04. 07. 2012   

„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. Štart v súťaži typu „A“ a „B“ je povolený len prihláseným jazdcom s platnou licenciou SAWRR a SJF a koní s platnou licenciou 
SJF a zahraničným jazdcom odprezentovaným minimálne 1 hodinu pred začiatkom disciplíny v kancelárií pretekov a po uhradení všetkých 
poplatkov!!! Jazdci a podkoniari  musia respektovat vyhradené zóny pre pohyb koní a mimo ustajnenia musí byť kôň označený licenčným 
č.SJF alebo štatovným číslom . 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: leajavorekova@gmail.com 

0907 640 293 (Mgr. Miroslav Javorek) 
 
 

Schválené komisiou westernového jazdenia  - Peter Šimek  

 

 


