
Suťaž  o Koňa  Roka 2019  
 
Do súťaže koňa roka sa  može prihlásit  akýkolvek kôň ,ktorý je registrovni 
na  Na strankach http://www.eurorodeo.eu/ a požiada si pri prihlasení o registraciu  

 
 

Do súťaže sa môžu prihlásiť aj kone a zo zahraničia   
 
Treba vyplnit  spravné  životné číslo koňa z pasu  aby došlo k sparovaniu 
všetkych  u všetkych  jazdcov  
 
Podmienkou pre zaradenie  koňa  do súťaže je  zaplatenie  poplatku  5 eur/za štartovnú 
dvojicu= Jazdec + kôň 

na  učet SAWRR   2621768193/1100  Tatrabanka  Bratislava 

IBAN SK3311000000002621768193  SWIFT  KOD :TATRSKBX 

Body  do súťaže  sa  počitaju od  zaplatenia  poplatku na učet . 
 
Ak kôň chce  zbierať body  pod viacerými jazdcami tak musí každý jazdec 
zaplatiť  prihlasovací poplatok , 
Bodovacie pravidla: 
 
  Tituly:  v každej kategorii /Green Riders,Mládež,Open,Nonpro, 
 „Kôň roka vo westernovom jazdení v Drezúrnych disciplínach“ 
 „Kôň roka vo westernovom jazdení v disciplínach Reiningu“ 
 „Kôň roka vo westernovom jazdení v Pracovných disciplínach“ 
 „Kôň roka vo westernovom jazdení v Rýchlostných disciplínach“ 

 
 
Titul získava kôň (môže štartovať aj pod rôznymi jazdcami), na SAWRR a tiež zahraničných 
pretekoch za najvyšší súčet bodov v disciplínach v danej kategórii    
 Reining disciplínach 
 Drezúrnych disciplínach 
 Pracovných disciplínach 
 Rýchlostných disciplínach 

Titul je udeľovaný pre OPEN,  MLÁDEŽ, NON PRO,GREEN RIDERS 

 
 Titul „Kôň roka vo westernovom jazdení v Drezúrnych disciplínach“ získava kôň na 
základe súčtu bodov z týchto disciplín: 
 Western Pleasure  
 Trail  
 Western Horsemanship  
 Western Riding 



 Superhorse 
 Hunt Seat Equitation 
 Hunter Under Saddle 

 
Titul „Kôň roka vo westernovom jazdení v  Reining disciplínach“ získava kôň na základe 
súčtu bodov z týchto disciplín: 
 Reining  

Titul „Kôň roka vo westernovom jazdení v Rýchlostných disciplínach“ získava kôň na 
základe súčtu bodov z týchto disciplín:    
 Barrel Racing  
 Pole Bending  
 Barrel Race -pararelné-davaja jazdci naraz 
 Pole Bending -pararelné-davaja jazdci naraz 
  

Koeficienty pre rýchlostné disciplíny: 
 Štarty, kde sa preteká bez stanovenia divízii sa udeľuje koeficient 1 
 Preteky NBHA, AQHA, APHA: 

Divízia 5, 4, 3 – koeficient 1,3    
Divízia 2         - koeficient 1,4 
Divízia 1         - koeficient 1,5 
 Preteky Majstrovstvá Európy, Účasť na Majstrovstvách Sveta:  

Divízia 5, 4, 3 – koeficient 2,0   
Divízia 2         - koeficient  2,1 
Divízia 1         - koeficient  2,2 
 Majstrovstvá Sveta finále: 

Divízia 5, 4, 3 – koeficient 2,5 
Divízia 2         - koeficient  2,6 
Divízia 1         - koeficient  2,7 
 
Titul „Kôň roka vo westernovom jazdení v Pracovných disciplínach“ získava kôň na základe 
súčtu bodov z týchto disciplín:    
 Catle Penning 
 Alley –ulička 
 Cattle Brending 
 Speed Peninig 
 Ranch Sorting 
 Trailer Loading 
 Team Penning  
 Team Sorting 
 Calf Roping 
 California Ranch Roping  
 Ranch Roping 
 Speed Roping 
 Calf Brending 
 Ranch Doktoring 
 Team Roping len ak je sutaž každy s každym a vyhodnotenie  zvlašt hlavar   a zvlašt 

nohar  
 
 
 Body sú prideľované podľa počtu štartujúcich  dvojíc v súťaži vynásobené koeficietom 
obtiažnosti jednotlivých podujatí: 

a) Majstrovstvá Sveta finále, FEI finále -  koeficient  2.5 



b) Majstrovstvá Sveta účasť, FEI účasť, ME finále - koeficient  2,0  

c) AQHA, NCHA, NRHA, APHA, NBHA – 1,5 

d) SEP, Národne zahranicne asociacie ako napr. WRC,TPRA,Prorodeo - 
koeficient 1.3  

e) M SR SAWRR – 1,2 

f) SAWRR -  koeficient 1.0    

 

 

Kôň môže získavať body zo všetkých pretekov SAWRR a zahraničných štartov.  

 Každý jazdec je povinný odovzdať výsledky zo zahraničného preteku a preteku spriatelenej 
organizácie do 30 dní od preteku, Prezidentovi SAWRR, ktorý je povinný tieto výsledky 
zverejniť na web stránke http://www.eurorodeo.eu 
 
Vysledky je nutne dodat s odkazom na vysledkovu listinu na www 
 
V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí v rebríčku „Kôň roka“: 
 

1) Vetši počet štartov 
2) Viac  prvých miest alebo druhych  miest atd. 

 
 
 

Tabuľka pre udeľovanie bodov „Kôň Roka“ 

Počet štartovných dvojíc 
 Umiestnenie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. atď. 

1 1             
2 2 1           
3 3 2 1         
4 4 3 2 1       
5 5 4 3 2 1     
6 . 6 5 4 3 2 1   

7 atď. 7 6 5 4 3 2 1  
50 a viac 50 49 48 47 46 45 44 atd. 
100 a viac 100 99 98 97 96 95 94 atd. 

 

Štarty zo zahraničia budú započítané len v prípade doloženia výsledkov  na oficiálnych 
výsledkových listinách, príp. zaslaní linku na stránky usporiadateľa alebo organizácie, kde sú 
uvedené oficiálne výsledkové listiny. 

 

 Pri Teamových Disciplínach  - Team Penning , Team Sorting ak jeden z parťakov  chyba  
nebudu  mu započitane   body do koňa  roka –pretože neštartoval 
 

Vyhlasenie výsledkov  prebehne   na Galavečeri  SAWRR 
kde kone ziskaju hodnotné ceny 
 
 

 


