
                       

 

              MSR v rýchlostných disciplínach barrel race a pole bending. 

1.  Hlavný organizátor : SAWRR  

     spoluorganizátori : PPWJ  a NBHA 

2.  Termín : 28..9.2019 

3.  Miesto : Galanta, Ranč na Striebornom  jazere. 

4. Kategórie Junior -beží sa na tri divízie  po 1sekunde–( jazdec narodený od 1.1.2001 a neskôr ) prilba povinná !!! 

                       Open - beží sa na tri divízie- po 1 sekunde 

5.Kvalifikácia – podľa nominácií jednotlivých združení . Nominovaní môžu byť iba členovia jednotlivých združení , 
ktorí zaplatia členský príspevok  do termínu prvých pretekov v danom združení.( Jazdec môže byť členom viacerých 
združení). Jedna jazdecká dvojica smie pretekať v danej disciplíne iba v jednej kategórii. Uzatvorenie nominácie je 
16.9.2019 

6.Nominovaní  môžu  byť iba jazdci, ktorí sa zúčastnia minimálne štyroch pretekov v danej disciplíne za združenie , 
z ktorého budú nominovaní.  Kľúčom pre nomináciu je priemer lepších časov.  

7. Kvalifikovať sa dá iba z pretekov, ktorých rozmery arén  a jednotlivé vzdialenosti spĺňajú dohodnuté parametre 
medzi združeniami PPWJ, SAWRR a NBHA. 

8. Štartovné, cena a poplatky: Štartovné- Junior = 10 eur na disciplínu 

                                                                         - open = 15 eur na disciplínu 

80% štartovného sa  rozdelí do výhier v pomere 1. D  50%  delenie 50,30 ,20  

                                                                                       2. D 30%  delenie  50,30,20 +stužky 1.2.3   

                                                                                       3 D 20%  delenie   50,30,20 +stužky 1.2.3   

Ocenenie – pre každú kategóriu a disciplínu  

Ceny : 1. Miesto  šerpa + pohár   1D 

            2. Miesto  šerpa + pohár                              1D 

            3. Miesto  šerpa + pohár   1D 

 

9.Každé so združení  si môže svojich úspešných nominantov oceniť ešte zvlášť. 

10.Rozhodovanie: SAWRR   = hlavný rozhodca, PPWJ, NBHA  

11.Dohodnuté pravidlá : použitie biča – max. 3 x ( viac , alebo nadmerné použitie biča= D v prvom kole, účasť jazdca 
na druhom kole je na zvážení rozhodcu , viď intenzitu bitia, množstvo úderov, agresívne správanie a pod. )  

Bitie koňa po zhodení sudu, alebo tyčky = D  

Krv koňa : v prvom kole = D , účasť v druhom kole, po zvážení rozhodcom 



Vznesenie námietky proti porušení dohodnutých pravidiel : zábezpeka 100 eur  , po uznaní námietky sa zábezpeka 
vracia. Námietka sa podá do 20 min. od podozrenia na porušenie dohodnutých  pravidiel riaditeľovi pretekov. 

12.Rozbor krvi – antidopingová skúška – rozhoduje riaditeľ pretekov, alebo rozhodca , pri pozitívnom náleze je 
majiteľ koňa povinný zaplatiť celú sumu antidopingovej skúšky   a zároveň sú jeho výsledky a ocenenia anulované  
a výhry vrátené organizátorovi pretekov. Na základe dohody PPWJ ,SAWR a NBHA   bude jazdcovi zakázaný štart na 
podujatiach organizovaných , a spoluorganizovaných zmienenými združeniami. 

13.Ostatné dojednania :  

- časy predbežných štartov jednotlivých disciplín 8-10 h ( registrácia jazdcov, losovanie čísla) ,11 .00  h slávnostný 
nástup PB 11.30 h  BR 14.00 h  zverejníme PB  na www.eurorodeo.eu 

- fotobunka : rozteč 12 m vo výške sudov  

- nástupný čas do arény je 1 min. od výzvy“ štart povolený „ , do arény vstupuje iba jazdec s koňom 

- opracovanie arény – samostatne pred každou disciplínou – organizuje rozhodca 

- rovnomerné opracovanie jazdcami  ustráži rozhodca- 

- poučenie jazdcov o dohodnutých  pravidlách bude pred každou disciplínou samostatne 

- vstup do haly na preteky vždy po 5.-tich jazdcoch organizuje rozhodca  

- PPWJ zabezpečí : ceny, zvuk, komentátora,  hrabačov, zdravotníka 

- NBHA zabezpečí veterinára, kováča, , návleky na sudy s logom každého zúčastneného združenia 

-SAWRR zabezpečuje eurorodeo systém -  kanceláriu , časomiera   s  obsluhou , traktor ( po piatom jazdcovi ) 

- štartovné číslo sa losuje pri zaplatení štartovného -na každú disciplínu zvlášť 

- po dohode s p. Branislavom Šablatúrom poplatok za box je 15 eur( vlastné seno ) , vlastný ohradník 5 eur,  

- ubytovanie cez p. Branislava Šablatúru  

- podujatie bude pre návštevníkov bez vstupného  

- pri vstupe zabezpečí organizátor 2 osoby  

- hala bude bez texas panelov a poupratovaná -  

- vonkajšie opracovisko zabezpečí p.Branislav Šablatúta 

- nahlásenie na Veterinárnu správu zabezpečí p.  Branislav Šablatúta 

- 6 mesačnú anémiu kontroluje p. veterinárka  

-  na slávnostný nástup, ako aj vyhodnotenie budú pripustené iba ustrojené dvojice spolu s vlajkami jednotlivých 
združení   

V Galanta 6.9.2019 

                                    

 ----------------------------------  ----------------------------------------   ------------------------------ 

za PPWJ Attila Fazekaš          za SAWRR  Peter Dobeš   za NBHA Karin Kelementova 

 


