
Propozície 
Westernových jazdeckých pretekov „Reining cup 2013“  v dňoch 

31.8-1.9. 2013 
v areáli BELKAM Ran č Bystri čka 

Piaty ro čník  
 
 
Súťaž typu :   „B“ – drezúrne, Kód pretekov: 13831SW 
Dátum konania :  31.8. – 1. 9. 2013 (sobota-nedeľa) 
Miesto konania :  areál BELKAM Ranč Bystrička, 3km od Martina, SR 
Usporiadate ľ:  SAWRR, Obec Bystrička a Westernový jazdecký klub BELKAM  
Riadite ľ pretekov : Zdenka Maršalová – starosta obce 
Rozhodcovia :  Miluše Tomčíková 
                                  Jaromír Tomčík                   
Kameraman:             Branko Beláň 
Zapisovate ľ:             Lenka Beňadiková 
Zdravotná služba: MUDr. Peter Mikolajčík 
Veterinár:  MVDr. Peter Zelenay, CSc. 
Kolbisko :   piesok 20 x 50 metrov -  Hala 
Opracovisko :  piesok 25 x 23 metrov 
Ustajnenie :   priamo v areáli, limitované 20 boxov  

vstup len povolaným osobám  
Ubytovanie :   Možnosti ubytovania priamo v obci: /www.bystricka.sk/ 
                                   Hotel Bystrička /www.hotelbystricka.sk/ 
                                   Penzión Esso   /www.penzioneso.sk/ 
Program :   Piatok 30.8. 2013 
                                   12,00 – 21,00 Verejný tréning 
                                   Sobota 31.8. 2013  
                                   Do 10,00 Prezentácia 
               14,00  - 20,00  Súťažné disciplíny (RTMK, RJ, RS, RM, FR) 
                                   20,30  - 24,00  Spoločenský večer (raut, bowling, country hudba) 
                                   Nedeľa 1.9. 2013 
                                    8,00 – 9,00  Raňajky v bare                  
                                   10,30  - 16,30  Súťažné disciplíny (RTMK, RJ, RS, RM) 
                                    Vyhlásenie výsledkov – dekorácia víťaza Reining cup 2013 

Disciplíny :     
    

1. Reining J (RJ) - Open 
2. Reining S(RS) - Open   
3. Reining trieda majiteľov koní (RTMK) -Open 
4. Freestylereinig (FR) –Open/ exhibícia 
5. Reining mládež (RM)  
 

Štartovné :   Pre všetky disciplíny jednotné: 10,- Eur   
Iné poplatky:  1. Boxy – 10,- Eur/noc   
                                   2. Ubytovanie v areály – 12,- Eur/osoba/noc  
                                       Ubytovanie v obci : dohodnutá cena pre túto akciu 
Ceny :                        1.)  finančné pre prvé tri miesta v disciplíne RJ a RS: 

   250 – 150 – 100 Eur + poháre                                                         
2.) vecné ceny 1. – 6. miesto 
3.) stuhy do 6. miesta 
4.) putovný pohár „Reining cup“ pre víťaza R open s najvyšším skóre v 

súčte z oboch kôl  



5.) v disciplíne FR – vyhlásenie aj ceny divákov 
Uzávierka prihlášok :  streda 28. augusta 2013 
Prezentácia:   Country bar v areáli ranča 
Kontakt a informácie : Ing. Vierka Beláňová, +421905 389706, belan@martelsk.sk 
Nebezpečenstvo úrazu : 

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo a riziko na základe záväznej 
prihlášky. Za prihlášku sa pokladá: zaslanie písomnej záväznej prihlášky, zaplatenie 
štartovného, alebo príchod a vyloženie koní, resp. jazdcov v mieste konania pretekov. 

Zodpovednos ť za škody :  
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za možné úrazy jazdcov a koní, ani za straty 
vzniknuté počas podujatia. 

Veterinárne potvrdenie: 
Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s platným veterinárnym  
osvedčením. 

Patterny : budú vyvesené na informačnej tabuli v priebehu pretekov najmenej 1 hodinu pred  
   štartom disciplíny  
 

 
Usporiadate ľ si vyhradzuje právo v prípade technických prí čin odvola ť konanie 

pretekov, minimálne dva dni pred termínom preteku. 
 
 
 

Súťaž pod ľa pravidiel SAWRR . 
 

 
    Schválené komisiou westernového jazdenia   8.7. 2013  
 

Prihlášky posielajte on line cez stránku SAWRR !!! 
Prihlasovanie: http://rodeo.ranch13.sk/prihlasenie 

 


