
 

 Propozície 
WESTERNOVÉ PRETEKY SAWRR B,C M-Club Briežky 2016 

   
Miesto konania:     M-club, Briežky  
 946 57 Svätý Peter 
 
Dátum: 28. 05. 2016 
 Súťaž typu:                                          Preteky typu B, C 
 
Disciplíny:    Pole Bending - junior (deti do 18 rokov) prilba povinná 
      - open (jazdci od 16 rokov) do 18 rokov prilba povinná 

 
Barel Racing  - junior (deti do 18 rokov) prilba povinná 

      - open (jazdci od 16 rokov) do 18 rokov prilba povinná 
 
Začiatok pretekov:  
      
    11:00 Slávnostné otvorenie westernových pretekov 
     

11:30 Pole bending -junior B, C 
      -open B, C 
 
    Obedová a technická (úprava kolbiska) prestávka – 30 minút 
 
    Barell race (čas iba orientačný, závisí od počtu štartujúcich) 
      -junior B, C 
      -open B, C 
 
    16:00 Slávnostné vyhodnotenie PB, BR a ukončenie pretekov 
        
Prihlasovanie súťažiacich triedy B,C  iba na prihlasovacom portály stránky SAWRR http://www.eurorodeo.eu/prihlasenie. Trieda C (putovný pohár) 

má možnosť registrácie na mieste pretekov. Štartovné čísla si treba vyzdvihnúť v kancelárii pretekov od 08.00 do 10.15. 
 
Uzávierka prihlášok na prihlasovacom portály stránky SAWRR  je 25. 05. 2016. 
 
Prosíme o dôsledné dodržanie prihlasovacieho termínu kvôli spracovaniu administratívy!!! 

 
Po tomto termíne bude kancelária pretekov účtovať na mieste v deň pretekov „lajdácky poplatok“  

 
Registrácia neprihlásených jazdcov na mieste v deň pretekov triedy C od  08:00 – 10:30 

 
       
Usporiadateľ:  M-Club Briežky 
Riaditeľ pretekov:  Mgr. Radovan Antal 
Hlavný rozhodca:  zabezpečený 
Veterinár:  zabezpečený, nutný pas koňa, alebo očkovací preukaz (povinné očkovanie influenza, odčervenie, krvné skúšky na infekčnú 
   anémiu koní 
Lekárska služba:  zabezpečená 
Kolbisko:                                    34x90m, povrch pieskový (hĺbka cca 30cm) 
Ustajnenie:                                  boxy (rezervácia 0905869020 Jarmila)  
Cena ustajnenia:                        15 € /  box (podstielka – piliny, spôsob platenia  ustajnenia: v hotovosti na mieste) 
Štartovné:   -        open 15€ / B,C (SAWRR jazdci + 2€ prackovný poplatok) 
 

- junior  10€ / B,C (SAWRR jazdci + 2€ prackovný poplatok) 
 

 
Všetky platby sú uskutočnené v hotovosti v kancelárii pretekov!!!!!! 

 
 

 1 x guláš pre súťažiacich zabezpečený ZDARMA + 1 x 0,5l kofoly. 
  
 
 
 
 
 



 
Ceny: v disciplínach 
  
 
Pole Bending: 
 
junior: B, C  open: B, C 
 

1. miesto: soška a stuha + 100€  1. miesto: soška a stuha 100€  
2. miesto: soška a stuha + 80€  2. miesto: soška a stuha 80€  
3. miesto: soška a stuha + 50€  3. miesto: soška a stuha 50€  
4. miesto: stuha + 20€  4. miesto: stuha + 20€  
5. miesto: stuha + 20€  5. miesto: stuha +20€ 
6. miesto: stuha + 20€  6. miesto: stuha + 20€  

 
 
 
 
Barrel Race: 
 junior: B, C open: B, C 
1. miesto: soška a stuha + 100€ 1.miesto: soška a stuha + 100€   
2. miesto: soška a stuha +80€ 2. miesto: soška a stuha + 80€   
3. miesto: pohár a stuha + 50€ 3. miesto: soška a stuha + 50€   
4. miesto: stuha + 20€ 4. miesto: stuha  + 20€  
5. miesto: stuha + 20€ 5. miesto: stuha  + 20€ 
6. miesto: stuha + 20€ 6. miesto: stuha  + 20€ 
 + vecné ceny 

 
 

   !!! Dekorácia po ukončení pretekov - len riadne ustrojená dvojica !!!! 
 

Jazdci a podkoniari musia rešpektovať vyhradené zóny pre pohyb koní a mimo ustajnenia musí byť kôň označený štartovným číslom. 
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 štartovaním koní je potrebné predložiť pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami.  
Štart v súťaži  je povolený len prihláseným jazdcom  minimálne 15 minút pred začiatkom disciplíny v kancelárií pretekov a po uhradení všetkých 

poplatkov !!! 
 
!!!Jazdci do 18 rokov sa môžu zúčastniť pretekov len v prítomnosti zákonného zástupcu (rodič registruje jazdca a svojím podpisom 

potvrdzuje účasť) alebo jazdci musia predložiť kópiu notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu s pretekaním od zákonného zástupcu (rodiča) 
Prilba pre jazdcov do 18 rokov povinná!!! 
 
Preteky sa riadia pravidlami SAWRR pre triedu B a pravidlami putovného pohára pre triedu C. 
 
 Kontakt na riaditeľa pretekov a zároveň registrácia a rezervácia (boxov):  Mgr. Radovan Antal 0905 896 720 
  


