
PROPOZÍCIE   WESTERNOVÝCH   PRETEKOV. 
 

Názov pretekov :   M SR - Reining 
 
Kód   pretekov :  12825MW 
 

Miesto :       Hrabušice 
 

Termín :      25. – 26. august  2012 

Súťaž typu :          „B“  - drezúrne disciplíny  
 

Usporiadateľ:    Westernový Klub Ranč Biela Voda 

Riaditeľ pretekov:     Ing. Iveta Šťastná 
 

Hlavný usporiadateľ:   Westernový Klub Ranč Biela Voda 

Rozhodca :      Katka Starovecká,  Pavla Rafajová,  
                          Aďa  Giretová 
 

Ringsteward :       

Technický delegát :      Matúš Hudák 
 

Kancelária :     Veronika Nosková 

Veterinár :    MVDr. Juraj Toržewski 
 

Správca opracoviska :   Kanala Gabriel 

Kováč:    Ing. Maroš Klobušník 
 

Lekárska služba :     MUDr. Švaňová Zuzana  

!!! Riaditeľ pretekov nesmie byť zároveň aj hlavným usporiadateľom !!! 
!!! Rozhodcovský zbor musí byť uvedený už v propozíciach !!! 
Kolbisko, ustajnenie, ubytovanie :  

Kolbisko:  Hala 35 x 70 m,  
vonk. Aréna  45 x 90 m a 35 x 70 m 
 

Opracovisko:  35 x 70 m 

Ustajnenie:  boxy,  prenosné  boxy 
 

Cena ustajnenia:  30,- E /od piatku do pondelku / 
10,- E za každý deň navyše 

Vzdialenosť  ustaj.  od arény:   v areály 
 

Spôsob platenia ustajnenia:   pri prezentácii 

Ubytovanie:   individuálne 
 

Vzdialenosť  ubyt.  od arény:   individuálne 

 
Časový program/disciplíny: 

1.deň - Sobota 
 
- Reining Open Senior 
- Reining Mládež 
- Reining Junior 
 
  obedná prestávka 
 
- Reining  Non Pro 
- Reining  All Ages 
 

2.deň - Nedela 
 
- Reining Open Senior 
- Reining Mládež 
- Reining Junior 
 
  obedná prestávka 
 
- Reining  Non Pro 
- Reining  All Ages 
 

Presný  časový harmonogram bude zverejnený po uzávierke prihlášok. 



 
 
Poplatky a ceny: 

Štartovné :  Open       20,- E 
                      Mládež    10,- E 
+ 2,-E kancelársky poplatok  + 1,- pohárové 

Spôsob platby štartovného : v hotovosti pri prezentácii 

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 

                 

Kancelária pretekov:  Piatok   16:00 – 18:00                                                

                                        Sobota   od 07:30 

Kancelársky poplatok:   2,- E 

!!! Dekorácia  – povinná -  len riadne ustrojený jazdec !!!! 
!!! Čas dekorácie treba uviesť do časového harmonogramu !!! 

 

Prihlášky  posielať na adresu:  simek.peto@gmail.com       mata.jablonicka@gmail.com  
 

Platby posielať na:    
 

Uzávierka prihlášok:   15. augusta  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 
číslom SJF. Nedodržaním tohto ustanovenia môže byť jazdec zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta. 
Jazdci do 18rokov musia predložit kópiu úradne overeného súhlasu s pretekaním od zákonného 
zástupcu!!! 
 
 

Kontakt na hlavného usporiadateľa : Šimek   Peter  0915 987 233 
 

 
Schválené predsedom komisie westernového jazdenia 31.7.2012 
 
 


