
Názov pretekov:   Polomský western 14. ročník 

Kód pretekov :   13713SW 

Preteky sa uskutočnia pri minimálnom počte 24 prihlásených jazdcov !!!  

Miesto:                Polomka Termín:   13.7.2013   SOBOTA 

Súťaž typu:        „B“ Usporiadateľ:  Obec Polomka 

Riaditeľ pretekov:  Ing. Ján Lihan Hlavný usporiadateľ: Ing. Ján Lihan 

Rozhodca:  deleguje SAWRR Ringsteward: deleguje SAWRR 

Technický delegát: deleguje SAWRR Zapisovateľ:   Erika Ferová 
 

Veterinár: MVDr. Milan Filadelfi Správca opracoviska: zabezpečí organizátor 

Kováč: zabezpečí organizátor Lekárska služba: zabezpečená 

Kolbisko,ustajnenie,ubytovanie : 

Kolbisko: 60 m x 40m, pieskový povrch Opracovisko: 45m x 25m, pieskový povrch 

Ustajnenie:  nové boxy 16 ks v areáli štadióna Cena ustajnenia:  BEZPLATNE 

Vzdialenosť ustajnenia od arény:    50 m       Spôsob platenia ustajnenia:  

Ubytovanie: cca 10,- EUR/deň, www. polomka.sk- ubytovanie Vzdialenosť ubyt. od arény: rôzna, ubytovanie v obci 

Časový program/disciplíny: 

1.deň:                                                                                                                                                                                  
                                                       Od 10.00h      TRAIL PARKUR – M, O 
                                                                              WESTERN PLEASURE – M, O 
                                                                              WESTERN HORSEMANSHIP – M, O 
                                                              12.00h     Slávnostný nástup a vyhodnotenie drezúrnych súťaží 
                                                              13.00h     CATTLE PENNING – O         
                                                                               POLE BENDING – M, O 
                                                                               TEAM PENNING – O             
                                                                               BARREL RACE – M, O         
                                                                               LASOVANIE – O          

 

Poplatky a ceny:  Neúčasť jazdca po zaregistrovaní prihlášky z menej závažného dôvodu . sankcia 10€ !!! 

Štartovné: Open – 11,-EUR   MLÁDEŽ -  6,-EUR, - v štartovnom je už 
započítaný pohárový príplatok + GUĽAŠ A PIVO 
Príplatok za dobytok:  8,-EUR/disciplína                                         

Spôsob platby štartovného: NA MIESTE!!! 

Ceny:  Open : I. miesto – 150€, II. miesto – 100€, III. miesto 50€ 
 

           Mládež : I. miesto – 30€, II. miesto – 20€, III. miesto 10€ 
+ kokardy 1. – 6 . miesto 
 

Team Penning: 1.miesto: po 150,-€, 2.miesto: po 100,-€,  
3.miesto: po 50,-€ 
 

Kancelária pretekov: od 8.00 nepretržite, na mieste pretekov Kancelársky poplatok:  3,- € celá akcia  
Pohárový príplatok: je už započítaný v štartovnom 

!!! Dekorácia hneď po ukončení disciplíny – len riadne ustrojená dvojica !!!! 

Prihlášky  posielať na adresu: Diana Ďurčenková, Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 97666 Polomka alebo mailom na  
kultura@polomka.sk tel: 0904 216 338                                                           

Platby posielať na:     NA MIESTE!!! 

Uzávierka prihlášok:   4.7.2013 

„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 štartovným číslom (platí aj pri vykladaní a nakladaní do vozíka). Nedodržaním tohto ustanovenia môže 
byť jazdec zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta. Jazdci do 18rokov musia predložiť kópiu notársky (alebo na matrike) overeného 
súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu!!! 

Kontakt na hlavného usporiadateľa:    0904 216 338 
 

Meno a Priezvisko :  Diana Ďurčenková   Schválil: Ing.Peter Šimek, v.r.  


