Kód pretekov :

PROPOZÍCIE
Polomský western 11. ročník
10710SW

Miesto konania
Termín konania
Súťaž typu
Usporiadateľ

: .Polomka..........................................................................................
: ..10.7.2010.......................................................................................
: ...B................................................................................................
: ...Obec Polomka s.r.o.........................................................
Osloboditeľov 12.........................................................
Polomka 976 66................................................................
Riaditeľ pretekov a hlavný usporiadateľ:...Ing. Ján Lihan , starosta obce
Rozhodca
: ....určí SAWRR.
Ringsteward : ...určí SAWRR.
Technický delegát:..určí SAWRR
Zapisovateľ :Erika Ferová..
Hlásateľ : Dušan Deák

Kováč : ..zabezpečí organizátor.
Lekárska služba: ..MUDr. Oceľ Vladimír
Veterinár:.MVDr. Filadelfi Milan......
Č
c

Kolbisko:
.60x 40m pieskový .....................................................................
Opracovisko : .40x25m pieskový..............................................................
Ustajnenie : nové boxy, 16 kusov, strážené
Cena ustajnenia
: 20€ vrátanie podstielky a sena ...............................................
Platenie ustajnenia
.na mieste.......................................................
Vzdialenosť ustajnenia od arény: .50 metrov..........................................................................
Vstup k ustajneniu len povolaným osobám:...organizátori .........................................................
Ubytovanie
: ...privat v obci Polomka.......................................................................................
Cena ubytovania: .cca 10€/noc.................................................................................................
Vzdialenosť ubytovania od arény: ubytovanie aj aréna sú na území obce – vzdialenosť rôzna
Kontakt na ubytovanie: .ww.polomka.sk – sekcia služby – ubytovanie v súkromí – je tam zoznam
ubytovávateľov ....................................................................................................
Program
Predbežný Časový harmonogram:
- zmena harmonogramu vyhradená podľa potreby a situácie do začiatku pretekov
Začiatok pretekov 10.00
Disciplíny:
• Team penning
O
• Pole Bending
M, O
13.00 – Slávnostný nástup
Disciplíny:
• Catle Penning
O Prémiovaná súťaž MP SR –SJF „Z“ 230.- / 100,65,35,20,10/
• Barrel Racing
M, O
• Lasovanie
O
19.30 Country zábava s TULIBANDOU
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Štartovné:
Open .........10 €,- + 1 EUR pre SAWRR = 11 €.Mládež .......6 € - + 1 EUR pre SAWRR = 7 €Pracovné disciplíny: príplatok ....8 € na disciplínu
Kancelársky poplatok jazdca .....3 € na akciu
Ceny : . Ceny : .Open – 1. miesto 20 €, - 2. miesto 15 €, - 3. miesto 10€
Mládež – 1. miesto 10€, - 2. miesto 8 €, - 3. miesto 6 €
Stuhy do 6.miesta:
................................1,modrá 2. červená 3. žltá ........................................................
.................................4. biela , 5. ružová, 6. zelená......................................................................
Dekorácia: po každej súťaži povinná, riadne upravená dvojica, neospravedlnená a neupravená
dvojica neobdrží cenu)
Kancelária pretekov: Od : 8.00 hod... Do: ukončenia pretekov
Miesto kancelárie pretekov: stan prezentácie v areáli pretekov na štadióne
Štartovné a všetky ostatné poplatky sa hradia na mieste pretekov v kancelárii pretekov
pred súťažou pri prezentácii
Prihlášky posielajte na adresu: . Diana Ďurčenková
Obec Polomka,
Osloboditeľov 12,
97666 Polomka
e-mailom:...kultura@polomka.sk....... alebo faxom: 048/ 6193 102

!!! UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: ....7.7.2010............... !!!
V prípade doručenia prihlášky po uzávierke sa štartovné zvyšuje o 100% !!!!!!
Súťaž podľa pravidiel SAWRR!!! a ich dodatkov
Účasť povolená len jazdcom SAWRR s licenciou jazdca a koňa SJF a zahraničným
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 je povolený len prihláseným, odprezentovaným minimálne 1 hod. pred začiatkom
disciplíny v kancelárii pretekov a po uhradení všetkých poplatkov!!!!!!!
KONTAKT : Diana Ďurčenková 048/6193 190
Ing. Ján Lihan
048/ 6193 102

0904 216 338
0903 548 443

Ing. Ján Lihan v.r.– hlavný usporiadateľ
Schválené kom.west.jazdenia Bratislava 1.6.2010 Štefan Pačes v.r.
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