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Slovenská asociácia western ridingu a ródea (SAWRR) je nezávislou záujmovou športovou 
organizáciou, ktorá združuje záujmové skupiny a jednotlivých členov. Je budovaná na základe 
demokratických princípov. Hlavným predmetom jej činnosti je organizovanie a vykonávanie 

športových aktivít svojich členov v oblasti jazdeckých disciplín Western ridingu a Ródea. 
Združuje skupiny a jednotlivcov, ktorí sa chcú spoločne podieľať na príprave a vykonávaní 

jednotlivých športových aktivít. 
 
 
Ustanovenia pre usporiadanie súťaží 

 

01. Každé usporiadanie súťaží podlieha povinnému ohláseniu. Skupina alebo jednotlivci, ktorí 
chcú súťaže usporiadať, musia mať tieto súťaže schválené. Výsledky z týchto súťaží sa 
odovzdávajú do evidenčného miesta na spracovanie a na základe týchto výsledkov sa udeľujú 
body za umiestnenie. Prihlasovanie na súťaže je možné cez internetovú stránku 
www.eurorodeo.sk. Postup je uvedený na danej stránke.  

 
 
 
Každý usporiadateľ, ktorý má záujem o usporiadanie pretekov v nasledujúcej sezóne, musí 
o usporiadanie požiadať prezídium SAWRR najneskôr do 05.01. daného kalendárneho roku. Po 
odsúhlasení kalendáru snemom SAWRR a vytvorení kalendáru šampionátu, nesmú byť do 
kalendára pridávané nové preteky šampionátu. Výnimkou sú priateľské preteky, verejné tréningy 
a školenia, ktorých výsledok sa nezapočítava do tabuľky šampionátu. V prípade, že sa preteky 
šampionátu neuskutočnia v prípade zlého počasia, technického zlyhania prípadne iných 
problémov zo strany organizátora, musí byť vypísané a prezídiom SAWRR odsúhlasené 
náhradné kolo pretekov. (viď bod 17.) 

 
02. Prezídium SAWRR na základe schválených súťaží vydá do 31. januára oficiálny zoznam 
a termíny týchto súťaží. 

 
03. Na súťažiach môžu štartovať len prihlásení jazdci SAWRR, prípadne nečlenovia SAWRR 
ktorý uhradia hosťovací poplatok( v zmysle pravidiel šamiponátu pre daný rok 

 
 
V jednotlivých súťažiach v závislosti od typu súťaží je potrebné zabezpečiť:  
 
a) drezúrne disciplíny : rozhodca, ringsteward a technický delegát, zabezpečujúci technický presonál 

b) reining : rozhodca, ringsteward a technický delegát,  zabezpečujúci technický presonál 
c) rýchlostné disciplíny: minimálne jeden rozhodca, obsluha časomiery, zabezpečujúci technický 
presonál 
d) pracovné disciplíny : minimálne dvaja rozhodcovia, obsluha časomiery, bull team, 
zabezpečujúci technický presonál 
 

Je povinnosťou usporiadateľa zabezpečiť na preteky rozhodcu, v prípade potreby smie požiadať 
vedenie SAWRR o pomoc pri delegovaní rozhodcovského zboru na preteky. Zloženie  

 
rozhodcovského zboru musí byť uvedené v propozíciách. Na Majstrovstvách Slovenska 
usporiadateľ po schválení SAWRR zabezpečí medzinárodného rozhodcu zo zahraničia. V 
prípade, že sa nepodarí zabezpečiť medzinárodného rozhodcu, deleguje rozhodcu SAWRR. Na 
priateľských súťažiach volí organizátor rozhodcovský zbor podľa uváženia. 
 

 
04. Po skončení každej súťažnej disciplíny musia byť okamžite zverejnené výsledky alebo ich 
kópie, a to na internetovej stránke www.eurorodeo.eu  
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Výška štartovného pre jednotlivé disciplíny musí byť zverejnená v propozíciách a jeho 
výška nesmie byť po zverejnení propozícií menená. 

 

Ustanovenia pre usporiadateľov 

05. Usporiadateľ je povinný zaslať prostredníctvom emailu propozície na schválenie 
prezídiu SAWRR najneskôr 4 týždne pred konaním podujatia. 

 
06. Propozície pretekov budú zverejnené 3 týždne pred pretekmi na www.eurorodeo.eu. Pri 
drezúrnych disciplínach sa zverejňujú plániky. Termín uzávierky prihlášok stanoví usporiadateľ. 
Prihlášky zaslané po uzávierke budú spoplatnene lajdáckym poplatkom. V prípade, že sa jazdec 
prihlási po uzávierke alebo sa vôbec neprihlási a bude sa chcieť súťaže zúčastniť, bude mu po 
dohode s usporiadateľom umožnený štart, ktorý bude pokutovaný lajdáckym poplatkom vo výške 
10 eur. Pokuta pripadá usporiadateľovi.  

 
07. V propozíciách musí byť uvedené: 

• hlavný usporiadateľ, 
• meno riaditeľa pretekov (kontaktná adresa), 
• výška štartovného, ktorá nesmie byť dodatočne menená 
• kancelárske poplatky, 
• náklady na dobytok, 
• cena ustajnenia, 
• cena ubytovania, 
• mená rozhodcov, 
• miesto konania súťaží, 
• dátum konania súťaží, 
• dátum a hodina začatia prezentácie jazdcov, 
• časový rozvrh súťaží, 
• rozmery a povrch kolbiska a opracoviska, 
• dátum uzávierky prihlášok, 
• v propozíciách a v časovom rozvrhu usporiadateľ uvádza názvy disciplín a po dohode s 

rozhodcom, ktorý je delegovaný na túto súťaž, aj čísla úloh (pattern), 
• ak sú ponúkané peniaze, čiastka za každé umiestnenie má byť uvedená v propozíciách; 

zvláštne ceny nemusia byť na zozname uvedené, ale odporúča sa to, pretože sa tak 
zvyšuje atraktívnosť závodu; nevyžaduje sa, aby sa udelili existujúce ceny, ktoré neboli 
vyhrané, 

• iné poplatky.  
 

08. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť kanceláriu pretekov počas celého trvania pretekov 
nepretržite, avšak začiatok minimálne dve hodiny pred prvou disciplínou a ukončenie najskôr 30 
min. od vyhlásenia výsledkov poslednej disciplíny. Štartovná listina ku každej disciplíne musí  
byť uzatvorená pred začiatkom každej disciplíny. V štartovnej listine môžu figurovať len jazdci 
so všetkými zaplatenými a uhradenými poplatkami voči usporiadateľovi. Aktuálnosť zaplatených 
poplatkov kontroluje program. 

 

 
09. Všetky vzory potrebných predpísaných tlačív sú zverejnené na stránke www.eurorodeo.eu 

ako dokumenty na stiahnutie. 
 

10. Usporiadateľ musí pre usporiadanie súťaží zabezpečiť: 
 

• aby riaditeľ pretekov nebol zároveň aj súťažiaci 
• vypísanie disciplín podľa pravidiel SAWRR, 
• na súťažiach organizovaných pod hlavičkou SAWRR musí byť vyvesená vlajka 

SAWRR, 
• počítač s kvalitným pripojením na internet a tlačiareň, 
• kolbisko pieskové min. 35 x 60 m (v závislosti od typu pretekov) 
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• opracovisko pieskové min. 35 x 20 m (v závislosti od typu pretekov) 
• kolbisko a opracovisko musia byť ohradené min. 1 m vysokou ohradou; pri  

disciplínach s dobytkom musí byť ohrada prispôsobená tak, aby nedošlo k úniku 
dobytka z kolbiska 

• kolbisko a opracovisko musia byť pokryté ozvučením 
• vymedzenie priestoru pre vozidlá účastníkov, 
• zodpovedajúce kultúrne sociálne zariadenia, 
• označenie cesty príjazdu, 
• pre usporiadanie pretekov musí usporiadateľ zabezpečiť: 

• boxové ustajnenie podľa možností usporiadateľa v areáli závodiska a zamedziť 
vstupu nepovolaných osôb k ustajneným koňom, 
• zodpovedajúce ubytovanie a sociálne zariadenie pre  rozhodcov, 
• nahlásiť typy a kapacitu ustajnenia pred schválením propozícií 
• pieskové kolbisko a opracovisko s rozmermi zodpovedajúcimi pravidlám, 

• pri kolbisku musí byť voda pre teľatá a kone, 
• tabuľu na vyvesovanie štartovných a výsledkových listín, časový rozpis súťaží a 

ostatných oznamov pre súťažiacich umiestnenú na opracovisku min. rozmerov 1 x 1 
m., prípadne zabezpečiť ich zverejnenie na www.eurorodeo.eu 

• v priestore určenom pre divákov zamedziť pohyb jazdcov s koňmi, 
• časomiera, pásmo, záložný zdroj merania času (2 stopky) pri rýchlostných a 

pracovných disciplínach, zamedziť pohyb psov na opracovisku a v aréne 
• kryté ustajnenie koní  
• pri pracovných disciplínach musia byť zabezpečené ohrady z kovových 

dielcov, taktiež brány pre vstup do arény 
• majstrovstvá SAWRR - krytá jazdriareň, hala 

 
 
 

11. Doporučený personál: 
• kvalifikovaný zapisovateľ, 
• kvalifikovaný hlásateľ, 
• najmenej jeden zvukár s aparatúrou a hudbou, 
• najmenej jeden vrátnik pri kolbisku, 
• najmenej jedna osoba pre parkovaciu službu, 
• jedna osoba pre vydávanie stužiek na dekoráciu, 
• kvalifikovaná veterinárna, podkováčska a zdravotná služba, 
• poriadková službu pri vchode a pod., 
• voľný vstup pre účastníkov súťaží musí byť zabezpečený označením, 
• najmenej päť kompetentných osôb v kolbisku k dobytku a na pomocné práce. 

 
12. a) Prekážky a pomôcky: 

• Všetky prekážky musia zodpovedať stanoveným rozmerom, ako je uvedené v týchto 
pravidlách. Podľa úrovne vypísaných tried sa odporúča všetky uvedené rozmery úmerne 
upraviť. 

• Musia byť prispôsobené tak, aby nedošlo ku zraneniu zvieraťa či jazdca. Všetky ostré 
hrany na prekážkach musia byť zrezané. Každá prekážka musí byť vzdialená min. 5 m od 
hradenia kolbiska, ku ktorému majú prístup diváci. 

b) Kolbisko a opracovisko: 
• Kolbisko musí byť v priebehu súťaží oddelené od divákov a jeho poloha by mala 

divákom poskytovať čo najlepší výhľad. Prístup účastníkov na opracovisko nesmie viesť 
cez kolbisko, alebo tento prechod musí byť oddelený pevným hradením tak, aby sa 
zabránilo prechádzajúcim koňom vniknúť na kolbisko. V priebehu súťaže sa neodporúča 
prechádzať s koňmi okolo kolbiska. 

• Súťažiaci musia mať z opracoviska taký prístup na kolbisko a do stajní, aby nedošlo k 
ohrozeniu divákov po bezpečnostnej stránke. 

c) Ďalšie povinnosti usporiadateľa: 
• Finančné odmeny, stuhy a ocenenia sú udeľované na základe bodu 20. a odporúčania 

zverejneného v „Pravidlách šampionátu“ pre daný rok. Usporiadateľ zodpovedá za stav 
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predvádzacích priestorov, vrátane arény a tréningových priestorov, chovanie a 
kompetenciu osôb a iných predstaviteľov, ktorí sa podieľajú na usporiadaní súťaže. 
SAWRR na seba neberie žiadnu povinnosť alebo zodpovednosť za bezpečnosť na tejto 
súťaži, čo sa týka účastníkov alebo akýchkoľvek tretích strán, alebo ich koní a majetku. 

 
 

13. Usporiadateľ smie na základe rozhodnutia rozhodcu, prípadne technického delegáta povoliť vstup 
do kolbiska pre štartom disciplíny za účelom tréningu. Po výzve o opustenie kolbiska sú jazdci 
povinný túto výzvu okamžite rešpektovať. 

 
14. Usporiadateľ je povinný zaplatiť všetkým delegovaným ubytovanie, stravu, cestovné a 

odmeny za rozhodovanie na základe individuálnych požiadaviek. Uvedené poplatky je 
usporiadateľ povinný uhradiť ihneď po skončení súťaží. 

 
 

15. Zaplatené poplatky za ustajnenie, štartovné a ubytovanie môžu byť vrátené len vtedy, ak boli 
zle vyčíslené, a to iba do výšky chybného rozdielu. 

 
16. Výsledky drezúrnych pretekov a reiningu musia byť na predpísaných formulároch „Rozhodcovské 

listiny”. Originál rozhodcovskej listiny musí byť rozhodcom podpísaný. Výsledky všetkých typov 
súťaží musia byť zverejnené na stránke www.euorodeo.eu do troch dní. Rozhodca je povinný 
skontrolovať kanceláriou spracovanú výsledkovú listinu. 
 

17. Usporiadateľ má vyhradené právo odložiť alebo odvolať usporiadanie súťaží, ak má k tomu 
závažné dôvody. Všetky poplatky zinkasované vopred je povinný vrátiť odosielateľom. Len 50 
% poplatkov vracia z dôvodu odloženia pre požiar, víchricu, povodeň a pod. za predpokladu, že 
do troch mesiacov ponúkne usporiadanie nových súťaží. V prípade, že nebude náhradný termín 
do troch mesiacov usporiadateľ vráti všetky poplatky v plnej výške. 

 
Poistenie 

18. Každý účastník súťaže štartuje na vlastnú zodpovednosť za seba a svojho koňa. Prípadné 
poistenie si zabezpečuje sám. 

 
 

budú vyhlásené v „pravidlách šampionátu“ pre daný rok a zverejnené na www.eurorodeo.eu 
 
Peňažné a vecné ceny 

 
19. SAWRR sa môže po dohode s usporiadateľom podieľať na dotácii peňažných či vecných 

cien. 
Odporúčané výhry sú stanovené v pravidlách šampionátu pre daný rok.  
 

20. Stuhy 
Povinné: 
• 1.miesto modrá 
• 2.miesto červená 
• 3.miesto žltá 
• 4.miesto biela 
• 5.miesto ružová, 
• 6.miesto zelená 

Podľa rozhodnutia usporiadateľa môžu byť udelené ďalšie stuhy: 
-  10. miesto hnedá stuha s uvedeným umiestnením - poradím 

Na dekoráciu je súťažiaci povinný prísť westernovo ustrojený. Vo výnimočnom prípade môže 
byť za neúčasť na dekorácii vopred ospravedlnený. Túto neúčasť musí oznámiť hlavnému 
usporiadateľovi a na hlásateľni. Cenu môže prísť vyzdvihnúť člen tímu alebo rodinný príslušník. 
V prípade, že sa jazdec nedostaví na dekoráciu a nebude mať neúčasť vopred ospravedlnenú, 
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usporiadateľ má právo nevyplatiť mu výhru a vecnú cenu. 
Dekorácia môže byť bezprostredne po každej disciplíne, alebo po niekoľkoľkých po sebe 
nasledujúcich disciplínach. Čas dekorácie Usporiadateľ určí v časovom harmonograme preteku 
prípadne prostredníctvom hlásateľa. Jazdec smie prísť bez koňa 

 
21. Každá vypísaná disciplína, do ktorej sa prihlási len jeden súťažiaci, musí byť absolvovaná. 

 
HLAVNÝ USPORIADATEĽ-riaditeľ pretekov 

 
 

22. Funkciu hlavného usporiadateľa môže vykonávať každá plnoletá osoba, ak má zodpovedajúce 
skúsenosti a schopnosti a ak jej bola SAWRR táto činnosť uznaná. Doporučuje sa účasť na školení 
rozhodcov. Hlavný usporiadateľ nesmie byť zároveň štartujúcim v ktorejkoľvek súťažnej triede. 

 
23. Hlavný usporiadateľ je zodpovedný za celkovú organizáciu súťaže. 

 
24. Hlavný usporiadateľ má povinnosť bezpodmienečne trvať na dodržiavaní všetkých ustanovení 

týchto pravidiel. Hlavný usporiadateľ po celú dobu vynakladá všetko úsilie na zaistenie 
pohodlia koní, súťažiacich, divákov a funkcionárov a je zodpovedný za udržiavanie čistoty a 
poriadku v priebehu celej súťaže. 

 
25. Hlavný usporiadateľ je zodpovedný za spracovanie a odoslanie všetkých materiálov 

potrebných pre účastníkov (formulárov). Dohliada na dodržanie časového rozvrhu súťaží. 
 

26. Hlavný usporiadateľ je zodpovedný za celkový dojem zo súťaží a má byť pripravený 
podporovať prácu rozhodcov a ringstewarda vo všetkých smeroch. 

Ak je jazdcovi nariadená dychová skúška, hlavný usporiadateľ musí byť prítomný a urobiť zápis. 
 
HLÁSATEĽŇA 

27. Hlásateľ môže divákov zoznámiť s údajmi o jazdcoch a koňoch, poprípade sponzoroch počas 
prestávky pred súťažou. Pri súťaži predstaví jazdca a po ukončení oznámi jeho výsledok. Počas 
pretekov má jazdec právo požiadať si o stlmenie ozvučenia na minimum.  

 
28. Prístup na hlásateľňu majú: 

• hlavný usporiadateľ, 
• zapisovateľ, 
• rozhodcovský zbor, 
• hlásateľ, 
• zvukár, 
• časomerač, 
• kameraman, 
• osoba zodpovedná za dekoráciu. 

 
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 

 

29. Usporiadateľ je povinný zaistiť zdravotnú službu po celú dobu súťaží a viditeľne označiť jej 
stanovisko. 

 
VETERINÁRNA SLUŽBA 

30. Pri súťažiach musí byť zabezpečený veterinárny lekár. 
31. Rozhodca, technický delegát, hlavný usporiadateľ a veterinár môžu navrhnúť kontrolu 

ktoréhokoľvek koňa, ak je podozrenie z podania dopingových látok alebo ak je kôň zranený. 
Vyššie uvedené opatrenia môžu byť sprísnené, toto však musí byť uvedené v propozíciách. 

 


