
Názov pretekov:   MAJSTROVSTVA  SLOVENSKA   v  REININGU – Gazdovstvo Uhliská 

                         

Kód pretekov :  z kalendára pretekov na webovej stránke SAWRR 

Miesto: Gazdovstvo Uhliská, Nemšová - 
Trenčianská Závada 

Termín:  19.-20.9.2015 

Súťaž typu:  Majstrovstva slovenska    Usporiadateľ:   Vagricol & C.o., s.r.o. 

Riaditeľ pretekov: Pavol Chmelina Hlavný usporiadateľ:   Lehocký Juraj 

Rozhodca: Andrea Šáryová Ringsteward: Martina Moravčíková 

Technický delegát:  Zapisovateľ:    Katarína Chmelinová , Ada Balúchová 

Veterinár:    MVDr. Bútora Správca opracoviska:  Michal Juzek 

Kováč:   Peter Báž Lekárska služba:      zabezpečená 

Kolbisko,ustajnenie,ubytovanie :  

Kolbisko:  hala 60 x 30 piesok Opracovisko: 60 x 25 piesok  

Ustajnenie:  v areáli 
14 box vnútorný 
20 box vonkajší (podľa potreby pridáme). 

Cena ustajnenia:  15€/deň/vnútorný box, 
10€/deň/vonkajší box (doniesť si nádoby na vodu 
a kŕmenie). 
 V cene: seno, slama, voda.  

Vzdialenosť ustaj.od arény:  0 Spôsob platenia ustajnenia:  na mieste 

Ubytovanie:  obec Nemšová: 
www.sportarealnts.sk  
 www.penzionfox.sk 
 www.penzionkingo.sk 
 

Vzdialenosť ubyt.od arény:   4km  

Časový program/disciplíny: 

 19.9.2015 
1.den:   1.kolo                               
 
MS Reining 2015  
-  10:00 Reining  Green Riders,O aa - # 5 
-  11:00 Reining M, all ages -  #5 
-  12:00 Reining O, junior - #6 
-  14:00 Reining O, senior - #1 
-  15:00 Reining , non pro, aa - #4 
- 16:00 Reining O, aa -  #9 
aa = All ages  
 
 

20.9.2015 
2.den:  2.kolo: 
 
MS Reining 2015 
-  10:00 Reining Green Riders,O aa - # 6 
-  11:00 Reining M, aa -  #6 
-  12:00 Reining O, junior - #8 
-  14:00 Reining O, senior - #2 
-  15:00 Reining , non pro,aa - #10 
16:00 Reining O, aa -  #7 
Zmena časového harmonogramu vzhradená. 
Prihlášky na www.eurorodeo.eu,  ostatná 
komunikácia na lehocky@uhliska.sk  

 

 

 



 

Poplatky a ceny: 

Štartovné: O - 15 eur/štart, M - 10 eur/šart 
+ 2 eura pracka 
Jazdci neregistrovaný v  organizácií: + 
10eur/preteky (do SAWRR) 

Spôsob platby štartovného: hotovosť v kancelárii 
pretekov 
 

Ceny:   1 – 6 miesto stužky 
             1 – 3 miesto pohár 
Finančné ceny sú minimálne 50% zo 
štartovného, rozdelené medzi 1-3 miesto. 
MS: 1-3 miesto pohár + kôň: 1-3 miesto 
šerpa 
Majster Slovenska /ak je člen sawrr/  ziskava 
vyhru  200 eur  k Kat. Open  a Non Pro  a 100 
eur v kat .Mladež 

Reining: RONA REINING CUP 
Drezúrky: IREL CUP 
CUPy sa vyhodnocujú zvlášť po piatom kole, ktoré bude 
19.9.2015. 
Green riders  mimo cup.(štartovné 5€, dekorácia len 
stužky). 
 

 

Kancelária pretekov:  v areáli 20.6.2015 od 
17:00 do 19:00, 21.6.2015 od 7:00 do 10:00 

Kancelársky poplatok:   2 eura 

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

Prihlášky  posielať na adresu:  v systéme  www.eurorodeo.eu  

Platby posielať na:   hotovosť v kancelárií pretekov 

Uzávierka prihlášok:   do 16.9.23:59  potom za poplatok 10 eur 

„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. Jazdci a 
podkoniari  musia respektovat vyhradené zóny pre pohyb koní a mimo ustajnenia musí byť kôň 
označený licenčným č.SJF alebo štatovným číslom . Nedodržaním tohto ustanovenia môže byť jazdec 
zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta. Jazdci do 18rokov musia predložit kópiu notársky (alebo na 
matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu!!! 

Kontakt na hlavného usporiadateľ: 0907153852 

Meno a Priezvisko : Juraj Lehocký                                                        Schválené 

kom.west.jazdenia: VR SAWRR    

 

 


