
Propozície Majstrovstva Slovenska SAWRR 2020 

Propozice SLIDE IN FALL -NRHA   

      
 
Dátum : 23-25.10 2020 
Miesto : Ranch 13 ,Nemšová- Luborča, Antonstálska dolina 13   http://www.ranch13.sk/kontakty-cesta-k-nam     GPS  

N48.982282741   E 18.081298326   

                                                                                      RANCH 13, Nemšová, Slovakia 
NRHA Approved Show $ 500 Added Money 

NRHA Maturity $2000 Added Money 
 

                                

Aréna hala: 75m x 32m piesok     Opracovisko  hala : 20x30m piesok       Vonkajšia arena:  72x33m    

Kruhovka  veľká  vonkajšia  priemer : 50m,   kruhovka malá  vonkajšia   :20m                                                                          

Rozhodca : Susa Sauer (Germany). 

Show Manager: Peter Dobeš, + 421 905 532 211  

Show Representative: Markéta Slabikova, + 420 604 369 204 

Show Secretary: Jana Bujnochova, + 420 728 210 034, janabujnoch@gmail.com 

Technický delegát:Tomáš Kružík   

Ringsteward:  

Usporiadateľ : Ranch 13+SAWRR+ National Reining Horse Association Czech, z.s. 

 Veterinár:  MVDr.Dušan Bútora    Kovač:Jan Vajda ?     

 

Štvrtok – Thursday 22 October  

Paid warm-up č.1                                                 17:00 

 

 

Piatok – Friday 23 October 

Paid warm-up č.2                                                      8:00 

Green Horse & Green Rider- patern - 6                              10:00 

     Green Horse - určeno pro koně, kteří závodí max. 2. sportovní sezónu, vedení možno na legálním udidle vedení jednoruční nebo obouruční      

     Green Rider - určeno pro jezdce, kteří poslední 2 roky neumístili na MČR ČJF nebo WRC do 6. Místa, vedení možno na legálním udidle vedení  jednoruční nebo 

obouruční 

                              

mailto:janabujnoch@gmail.com


NRHA-Rookie Professional-Open-Jackpot-patern-8                    11:00 

NRHA-Snaffle Bit & Hackamore-Open-Jackpot-patern-5            12:00 

SAWRR-MSR-Reining-Open-Senior-patern-2                                 13:00 

NRHA-Limited-NonPro-Jackpot-patern-11                                      14:00 

SAWRR-MSR-Reining-Green Riders-All ages-patern-6                  15:00 

 

Paid warm-up č.3                                                              19:00 

 

Sobota  
Saturday 24 October 

Paid warm- up č.4                                                                8:00 

NRHA-Youth 13&under-Jackpot-patern-8                                           10:00 

NRHA-Youth 14-18-Jackpot-patern-8                                                   11:00 

NRHA-Snaffle Bit & Hackamore-NonPro-Jackpot-patern-4              12:00 

SAWRR-MSR-Reining-Mládež-All ages-patern-8                                  13:00 

NRHA-Limited-Open-Jackpot-patern-7                                                  14:00 

Slavnostný nastup                                                                                       14:30  

SAWRR-MSR-Reining-Open-Junior-patern-5                                         15:00 

NRHA-Intermediate-NonPro-100$-patern-10                                       16:00 

NRHA-NonPro-150$-patern-10                                                                17:00 

NRHA-Maturity Level 1-NonPro-Aged Event-350$-patern-12            17:00 

NRHA-Maturity Level 4-NonPro-Aged Event-650$-patern-12             18:00  

 

Posedenie při  hudbe  o 20:00    

Nedeľa  
Sunday 25 October 

Paid warm- up č.5                                                                8:00 

NRHA-Youth Unrestricted-0-patern-5                                                    10:00 

SAWRR-MSR-Reining-NonPro-All ages-patern-10                               11:00 

NRHA-Rookie-Level 1-Open-Jackpot-patern-6                                      12:00 

NRHA-Rookie-Level 2-Open-Jackpot-patern-6                                       13:00 

SAWRR-MSR-Reining-Open-All ages-patern-12                                      14:00 

NRHA-Intermediate-Open-100$-patern-2                                                15:00 

NRHA-Open-150$-patern-2                                                                         16:00     

NRHA-Maturity Level 1-Open-Aged Event-350$-patern-9                     17:00 

NRHA-Maturity Level 4-Open-Aged Event-650$-patern-9                     18:00 



 

 

 

Usporiadateľ je oprávnený upraviť  a koordinovať v prípade potreby jednotlivé kolá  a začiatky štartov 

jednotlivých disciplín po obdržaní prihlášok jazdcov. Disciplíny sa riadia platnými pravidlami 

SAWRR.korešpondujúce s NRHA a AQHA rulebook.   

6. Conditions 

NRHA classes according to NRHA rules. 

Maturity classes for horses 5-10 years old, showed on a bit and one hand. 

 

 Usporiadateľ  si vyhradzuje právo na zmenu   
Body  sa počitajú do  oboch šampionatov SAWRR   

Ceny    celkom bude na výhrách vyplatené  3202 USD    

Výhry sú pevné nezavislé  na počte štartujucich Pre SAWRR   
kategoria   1.miesto   2.miesto    3.miesto    4.miesto    5.miesto    6.miesto    

OPEN   50 €  40 €  30 €  20 €  10 €  5 €  

NonPro   50 €  40 €  30 €  20 €  10 €  5 €  

Mládež   25 €  20 €  15 €  10 €  7 €  5 €  

Green Riders   
                              

-   €    

              -     

€    

              -     

€    

              -     

€    

              -     

€    

              -     

€    

   

Vecné  ceny SAWRR : Green Riders 1.-3.miesto  šerpy 

                        Open,Mládež ,Nonpro - 1.-3.miesto  šerpy ,pohare , 

Štartovné : SAWRR   

Každá  disciplína  za štartovnú dvojicu : 18$ /16 € OPEN , 12$ /11 € - Mládež ,  7$ /6€ -Green Riders,    

Warm Up-7$ /6€  

Kancelársky poplatok  - Office pre každú štartovnú dvojicu jednorázovo       - 9$    

Poplatok pre nečlenov SAWRR pre každú štartovnú dvojicu jednorázovo   -   22 $    

Poplatok –Prackovné/Poharovné  pre členov  SAWRR  ,každá štartovná dvojica  za každú disciplínu  - 3$   Poplatok – 
poplatok za rozhodcu 10$ /štart  Poplatok za videozaznam 9$ /jednorazovo  

Spôsob platby štartovného: hotovosť v kancelárii pretekov v  €  aj v CZK    

 Prihlášky na stránke http://www.eurorodeo.eu/prihlásenie   

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK    do 21.10 23:59 (streda) - potom  za poplatok  12 $ do 23.10. 8:00    

Registrovanie jazdcov  čtvrtek 22.10 od 15:00 do 19:30 , pa,so,23.-24.10- od 7:00 do 18:00  nedela 25.9 od 8:00 do konca 

pretekov v kancelari   OFFICE v Hale   

 



Štartovné : NRHA 

NRHA třídy - dle NRHA Handbook 2020 (členství a licence možno zakoupit v show office)    

 

 

 

Občerstvenie-zábava :    

Zabezpečené v našom Rančovnom bufete  za EUR    

Ubytovanie v hoteli R13     

Ubytovanie na ranči v westernových izbach 54 eur/ dvojložkova izba / noc včetně sprchy 

a wc a TV pristelka 19eur/noc    psik 15eur /noc     Detajli o ubytovani riešte so slečnou 

 Laura Bulejkova +421(948) 469384 bulejkova@bricol.mobi  

Na ranči 13 na lúke v stanovom mestečku ( nutné si doviesť stan),v áreáli WC +sprchy  na žetony za 4eur 

Karavany  ,obytne privesy   20eur/noc  v cene eltricka pripojka voda   a výlevka 

Okolité penzióny        http://www.nemsova.sk/navstevnik/ubytovanie-a-stravovanie/  Odvoz Taxíkom -Pavol 

Mutňanský  Nemšová  0903 249 765,1.Nem. Taxi 0903 586 232, OK-Taxi Nemšová 0904 856  



666   

Parkovanie  áut na  lúke pred áreálom    

  Ustajnenie koní :    

Ustajnenie je podmienkou   na celé preteky od čtvrtka do nedele  - – seno, voda,piliny  v cene žlaby sučastou boxu                                                           

Box při hale s napájačkou 63€ kapacita 30 koní  

 Box pevny s  napájačkou zastrešený -Selado 58€ kapacita 40 koní  

 Vratná Kaucia za vyčistenie boxu 10 € FOTO zde https://www.ranch13.sk/ustajnenie-pocas-zavodov   

9. Dokumenty pro koně Zdravotní průkaz, který musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních 

směrnic pro příslušný rok. Veterinární předpisy vyžadují očkování koní proti chřipce a laboratorní test na AIE – Infekční 

Anemie, ne starší než 12 měsíců. NRHA licence 

Vstupné :    

Deti do výšky 120cm  0 €   Dospelí a deti od výšky 120cm do 210cm 0 €   

Jazdec  + 1 Wrangler- zdarma   Parkovanie  zdarma   

Ďalšie informácie :   

Kone a jazdci sa zúčastňujú závodov  na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky, usporiadateľ 

nenesie zodpovednosť za úrazy jazdcov a koní, ani za straty vzniknuté počas celej akcie. Je potrebné predložiť  pas koňa 

s platnými veterinárnymi osvedčeniami.-očkovania  platné podla schématu –chrípka,povolenie k športovému presunu 

koní ,rozbor krvi nie staršie ako  6 mesiacov  .   

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za 

způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je plně odpovědný přihlašovatel. 

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí přihlašovatel. Účastníci, kteří se akce účastní, se zavazují k 

dodržování všech platných vládních omezení v souvislosti s pandemií COVID-19, jakožto všech ostatních platných zákonů 

a předpisů souvisejících a jsou povinni se těmto nařízením přizpůsobit. Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. 

Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti! 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu.      

 Kontakt na  usporiadateľov :                                                 http://www.ranch13.sk/kontaky   
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