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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. 
 

PLATNOSŤ A ROZSAH PRAVIDIEL SAWRR 
 

Pravidlá a ustanovenia, ako sú tu vytlačené, platia od 1. januára 2019. Na súťažiach uznaných 
SAWRR musia byť prísne dodržiavané. Pred jazdeckou sezónou sa môžu meniť a dopĺňať. Tieto 
zmeny musia byť zverejnené ako „Pravidlá šampionátu“ pre daný rok. 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Výkonné orgány SAWRR 
01. Najvyšším orgánom SAWRR je Snem členov SAWRR. 
Snem volí výkonnú radu, ktorú tvorí: 

• prezídium, 
• poradný orgán prezídia, 
• zástupcovia oblastí. 

 

Tento článok bližšie rozoberajú Stanovy SAWRR schválené v roku 2011 Ministerstvom vnútra 
SR. 

 
Členstvo v SAWRR 
02. Členom SAWRR môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi SAWRR. 
Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať súhlas právneho zástupcu. 

 
Členstvo v SAWRR vzniká: 

-  požiadaním o členstvo na www.sawrr.sk. 
-  uhradením predpísaného zápisného a členského príspevku, 

 
Členské príspevky 
 

03. Členské príspevky sú uvedené v Pravidlách šampionátu pre daný rok. 
 

Výšku členského určuje každoročne Snem SAWRR. 
Všetci nejazdiaci členovia SAWRR musia mať zaplatené členské príspevky do 31. marca daného 
kalendárneho roku. Jazdiaci členovia musia mať uhradený členský poplatok pred prvým 
pretekom šampionátu. V prípade nezaplatenia členského včas bude jazdcovi účtovaný hosťovací 
poplatok podľa propozícií šampionátu. 
Body do šampionátu budú počítané od dátumu zaplatenia členského príspevku. 
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Práva a povinnosti člena 
04. Členovia SAWRR majú po zaplatení členského poplatku právo: 

• podieľať sa na činnosti SAWRR, 
• voliť do orgánov SAWRR (platí len pre členov starších ako 18 rokov). 
• od 18 rokov byť volený do výkonných orgánov SAWRR, 
• predkladať na orgány SAWRR podnety a sťažnosti a žiadať o ich vyjadrenie, 
• byť pravidelne informovaný o aktivitách SAWRR, 
• bezplatného vstupu na preteky organizované pod záštitou SAWRR. 

 
05. Povinnosti členov sú hlavne: 

• riadne a včas platiť členské príspevky, 
• dodržiavať stanovy SAWRR a znenie týchto pravidiel, 
• aktívne sa podieľať na plnení cieľov SAWRR. 

 
Typy súťaží 

 

20. a)  Majstrovstvá SR, Medzinárodné preteky 

b) preteky šampionátu 

c) priateľské preteky 

Všetky preteky organizované pod hlavičkou SAWRR sa riadia platnými pravidlami SAWRR. 
 

21. Majstrovstvá Slovenskej republiky-(FINÁLE) vo Westernovom jazdení vyhlasuje Prezídium 
SAWRR. 

 
M SR MLÁDEŽ – titul môže získať jazdec, ktorý v roku, v ktorom sa sezóna koná, dosiahne vek 
max. 18 rokov, 

 
Na M SR dospelých a mládeže môžu štartovať len jazdci, ktorí sú členmi SAWRR, 
Majstrovská disciplína v jednotlivých triedach môže byť uznaná len ak v disciplíne štartovalo na 
M SR min 5 jazdcov/dvojíc/ 

 
 

22. Podmienky účasti na Majstrovstvách Slovenska sa určuje „pravidlami šampionátu“ 
SAWRR pre daný rok.  

 
Disciplíny, ktoré budú v danej jazdeckej sezóne vypísané ako Majstrovské, budú vyhlásené v 
„pravidlách šampionátu“ pre daný rok a zverejnené na www.eurorodeo.eu 
 
Peňažné a vecné ceny 

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

 

Prekopírovať zo pravidiel šamiponátu. 
 

24. Stuhy 
Povinné: 
• 1.miesto modrá 



4 
 

• 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, 
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 

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

 
USTANOVENIA PRE SÚŤAŽIACICH 

 
26. Prihlášky do súťaží je možné podať prostredníctvom stránky www.eurorodeo.eu  

Súťažiaci mladší ako 18 rokov musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu (úradne overené 
čestné prehlásenie). Originál tohto tlačiva je súťažiaci povinný pred prvým štartom v danej 
sezóne vložiť do svojho profilu v naskenovanej podobe alebo poslať emailom tajomníkovi 
SAWRR 

 
27. Súťažiaci môže byť diskvalifikovaný počas pretekov za tieto priestupky: 

• vplyv alkoholu, narkotík alebo drogy, či iných substancií halucinogénneho charakteru, 
• hrubosť, 
• nešportové správanie, 
• ak mládež nemá na hlave prilbu v zmysle týchto pravidiel, v aréne aj na opracovisku, 
• spor s rozhodcami (týka sa súťažiacich a osôb s nimi spojených), 
• týranie zvierat, 
• podvádzanie alebo pokusy o podvádzanie akéhokoľvek druhu, 
• každý súťažiaci je sám zodpovedný, aby odštartoval v stanovenom poradí a nezdržiaval 

priebeh súťaže, inak môže byť diskvalifikovaný (na príchod do arény má jazdec 
k dispozícii 1 min. od povolenia štartu hlásateľom). 

 
28. Každý kôň musí mať pas s platnými veterinárnymi vakcináciami v súlade s veterinárnymi 

predpismi SR. Potvrdenie musí byť predložené pred vyložením koňa v mieste súťaží. 
Usporiadateľ je za to plne zodpovedný. 
Odporúča sa každému majiteľovi koňa poistiť. 

 
29. Jazdec, po zaplatení štartovného, ma nárok na vrátenie peňazí len v prípade zranenia, 

choroby koňa /jazdca. 
 

30. Ak jazdec, majiteľ koňa alebo jeho zástupca budú napomáhať nešportovému správaniu v záujme 
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účastníka alebo porušia zásady slušnosti, môže byť jazdcovi na súťaži odrieknuté právo 
štartovať, a to aj na budúcich uznaných súťažiach. Toto rozhodnutie je výhradne v kompetencii 
rozhodcu. 

31. Každý účastník, ktorý vo vnútri kolbiska prijme pomoc, bude diskvalifikovaný. V tímových 
súťažiach sa nepovažuje za pomoc spolupráca členov tímu (napr. Team penning , Ranch sorting, 
Cutting, Parawestern, ……. ). Napovedanie pri pracovných disciplínach sa nepovažuje za prijatie 
pomoci. 

 
32. Štartovné čísla sú povinné len pri drezúrnych a reiningových disciplínach. Štartovné číslo 

dvojici kôň - jazdec je pridelené doživotne kanceláriou pretekov pri prvom štarte. 

Za štartovné číslo sa účtuje poplatok. 

Štartovné čísla musia byť upevnené za zadnou rázcochou na oboch stranách sedla na dobre 
viditeľnom mieste.. Dvojica, ktorá bude štartovať s nesprávnym alebo nečitateľným štartovným 
číslom, bude diskvalifikovaná. Je vyslovene zakázané upevňovať jazdcom štartovné čísla na 
chrbát. (Neplatí pre disciplínu Showmanship at halter.) V takom prípade je povinnosťou 
rozhodcu odmietnuť súťaž rozhodovať. Jazdec je povinný vstúpiť do arény s oboma číslami 
a nebude diskvalifikovaný za stratu čísla počas predvádzania koňa. 

 
33. Súťažiaci a majiteľ koňa musia vziať na vedomie, že súťažiaci zastupuje majiteľa v 

záležitostiach týkajúcich sa koňa pri súťaži. 
 

34. Po tom, čo sa rozhodca ujal svojej funkcie, nesmú s ním súťažiaci nadväzovať žiadne 
kontakty alebo sa pýtať na hodnotenie koňa!  

 
35. Zakázané správanie: 

• Pre podporu súťaženia na akciách schválených SAWRR a preto, aby sa preukázala 
skutočná výkonnosť koní a jazdcov, je zakázaná každá forma správania, ktorá bráni 
súťaživosti. Zakázané správanie zahŕňa, ale nie je obmedzené na nasledujúce prípady: 

• doplňovanie tried za účelom zvýšenia bodov zaradením koňa alebo koní, ktorí sa inak 
nekvalifikovali do súťaže, 

• priame alebo nepriame platenie poplatkov za účelom ovplyvnenia výkonu inej dvojice, 
• odrádzanie potenciálnych súperov od účasti v súťaži, 
• porušenie tohoto pravidla má za následok diskvalifikáciu koňa prihláseného osobou, 

ktorá zaplatila poplatok, a koňa prihláseného tým, kto poplatok prijal a bude oznámené 
usporiadateľom a prezídiu SAWRR na disciplinárne konanie. 

• Zakázaný je akýkoľvek chirurgický zásah, injekcia cudzej látky alebo drogy, ktoré by 
mohli ovplyvniť výkon koňa alebo zmeniť jeho prirodzený tvar či vzhľad. Chirurgické 
zásahy vykonané veterinárom  za účelom ochrany zdravia koňa sú povolené. Takisto nie  
je prijateľná žiadna cudzia látka, ktorá by mohla ovplyvniť výkon koňa a je zakázaná. Ak 
sa zistí, že bol vykonaný zakázaný chirurgický zákrok alebo bola použitá aplikácia cudzej 
látky alebo drogy, musí byť záležitosť okamžite oznámená prezídiu SAWRR. 

Zmeny funkcie chvosta: 
• vyššie uvedený zákaz zahŕňa podanie alebo použitie akejkoľvek drogy, cudzej látky, 

chirurgické zásahy, ktorých výsledkom je alebo môže byť zmena normálnej funkcie 
chvosta, vzhľadu, tvaru alebo celkového výzoru koňa, 

• chvosty môžu byť predĺžené vlasovým príčeskom za predpokladu, že nie sú žiadnym 
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spôsobom pripevnený ku chvostovej kosti. 
• Šetrné zaobchádzanie – nikto nesmie súťažiť s koňom, ktorý sa javí mrzutý, otupený, 

letargický, vychudnutý, preťažený alebo príliš unavený. Nikto na závodisku, v stajniach, 
v tréningovom priestore a na kolbisku nesmie zaobchádzať s koňom hrubým spôsobom, 
čo zahŕňa: 

• dávať koňovi do úst predmety, ktoré mu pôsobia nadmerné nepohodlie a bolesť, 
• viazať koňa takým spôsobom, ktorý mu pôsobí nadmerné nepohodlie alebo bolesť v 

stajni, prepravnom voze, keď odpočíva alebo závodí, 
• používať hrubé tréningové metódy alebo techniky, 
• používať zraňujúce zariadenia vrátane, ale nie len reťazí, pút na hlezná, chomútov alebo 

Hackamore s výčnelkami, 
• každá vec alebo zariadenie, ktoré obmedzuje voľný pohyb a obeh krvi chvosta, 
• zámerne hrubé zachádzanie, ktorého následkom kôň krváca, 
• v každej schválenej triede je rozhodca oprávnený odstrániť akúkoľvek časť vybavenia 

alebo výstroje, ktorá nie je bezpečná, alebo by podľa jeho názoru mohla poskytnúť 
koňovi nespravodlivú výhodu, alebo o ktorej sa domnieva, že je nešetrná. 

• Nadmerný fencing 
• Nadmerné spinovanie (max. 8 po sebe nasledujúcich spinov do jedného smeru) 
• Rozhodca má právo diskvalifikovať súťažiaceho kedykoľvek v priebehu celej súťaže za 

zaobchádzanie s koňom, ktoré sa mu javí hrubé a nehumánne. 
 

TÝRANIE KOŇA 
 

Za týranie koňa považujeme: 
• nadmerné kopanie koňa jazdcom, 
• nadmerné používanie ostrôh, 
• „cukanie“ koňa, používanie oťaží hrubým spôsobom 
• používanie pomôcok, ktoré spôsobujú koňovi bolesť alebo psychickú traumu. 

 
PRAVIDLÁ PRE PRÁCU NA OPRACOVISKU 

 
• Pri vstupe na opracovisko ( jazdiareň ) musí dať vstupujúci o sebe vedieť vopred 

dohodnutým zavolaním, napr. zapískaním. Kým vstúpi musí počkať na odpoveď jazdcov 
z opracoviska, aby mohol bezpečne otvoriť ( hlavne pri vstupe na uzavreté opracovisko   
v halách) 

• Nasadanie a zosadanie, rovnako ako zastavenie k dotiahnutiu podbrušníka alebo iných 
úkonov sa robí vždy uprostred kruhov, alebo na stredovej čiare tak, aby neboli 
obmedzení ostatní jazdci. 

• Jazdec musí dodržiavať min. vzdialenosť 3 kroky ( cca 2,5m ) medzi koňmi a to vo 
všetkých smeroch 

• Jazdec jazdiaci rýchlejším chodom má prednosť a náleží mu stopa na stene jazdiarne, 
pomalší jazdec sa uhýba do stredu jazdiarne. 

• Krokujúci alebo oddychujúci jazdci nechávajú klusajúcim a cválajúcim jazdcom voľnú 
stopu na stene jazdiarne alebo kruhu 

• Jazdec na kruhu dáva na stene prednosť 
• Keď sa jazdí na obidve ruky, jazdec jazdiaci na ľavú ruku zostáva na stene a dovnútra sa 

uhýba ten, kto jazdí na pravú ruku (jazdci sa teda stretávajú ľavou rukou) 
• Predbieha sa po vnútornej ruke 
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• Pri stene ani na kruhu sa nesmie zastavovať. Pred každou zmenou chodu sa jazdec musí 
presvedčiť, že tým neohrozí jazdca idúceho za ním 

• Keď sa jazdí na jednu ruku a je velená zmena smeru, patrí stopa tým, ktorí už zmenu 
urobili. Jazdci, ktorí zmenu smeru ešte len prevádzajú, sa vyhýbajú dovnútra jazdiarne 

• Jazdec, ktorý ide stredom jazdiarne (run down), nesmie ohroziť jazdca jazdiaceho na 
kruhu 

• Pokiaľ jazdia na jazdiarni spoločne jednotlivci aj skupina, jednotlivci musia svoj pohyb 
prispôsobiť skupine 

• Keď má jazdec koňa, ktorý sa plaší, vyhadzuje alebo kope, musí na to upozorniť 
ostatných jazdcov 

• Lonžovať koňa na jazdiarni sa môže len so súhlasom všetkých ostatných jazdcov 
• Prekážky alebo ich časti sa majú skladovať mimo jazdiareň, pokiaľ sa práve nepoužívajú 

pri výcviku. Ak zostanú výnimočne na jazdiarni, musia sa postaviť do stredu jazdiarne 
 

 
PODÁVANIE PROTESTOV 

36. Protesty sa podávajú zásadne písomne, a to v kancelárií pretekov súčasne so zaplatením 
poplatku 20 eur. Musia byť uvedené presné dôvody protestu. O proteste rozhodujú rozhodca, 
technický delegát (pri pracovných disciplínach druhý rozhodca), hlavný usporiadateľ súťaže a člen 
prezídia prítomný na preteku, spoločne. Ak je protest uznaný, protestný poplatok sa vráti, ak nie je 
uznaný, prípadne do pokladne SAWRR. Protest musí byť podaný najneskôr do 30 minút po 
vyhlásení výsledkov. 
DOPINGOVÁ KONTROLA 

37. Uzavretím prihlášky sa každý účastník zaväzuje, že súhlasí s dopingovou kontrolou u svojho 
koňa. 

 
38. Ak sa dopingovou kontrolou potvrdí príjem nepovolených látok, nesie účastník všetky 

náklady na túto kontrolu. Ako pri potvrdení dopingovej látky, tak pri odoprení dopingovej 
kontroly sú ďalšie prebiehajúce súťaže v sezóne pre jazdca i koňa odopreté a takisto súťaže v 
nasledujúcom roku. 

 
39. Očkovania, ktoré boli v tomto roku absolvované, môžu mať vplyv na výsledky dopingovej 

kontroly. Je preto nutné mať od veterinára potvrdenie, v ktorom musí byť uvedený dátum 
očkovania, prípravok, rozpúšťadlo a dávkovanie poskytnutého prípravku. 

 
40. Každý kôň, ktorý použije lieky alebo operatívny zákrok na zlepšenie alebo utlmenie svojej 

výkonnosti, utíšeniu bolesti alebo zmenu svojho prirodzeného tvaru, je vylúčený zo súťaží. 
 

41. Úprava dopingových formulárov sa riadi nariadením štátnej veterinárnej správy SR. 
 
SÚŤAŽNÉ TRIEDY – PREROBIŤ  

 
Vekové hranice v Triedach 

Triedy Vek ( v rokoch) Rozhodujúci 
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Mládež 6  -18 dátum je 31.12 
do ktorého 

v danom roku 
dosiahne jazdec 
príslušný vek. 

Dospelí 19 a viac 
Open 9 a viac 
Non Pro 9 a viac 
Green Rider 6 a viac 

42. Trieda:OPEN-(otvorená) V tejto triede môžu štartovať všetci jazdci, ktorí spĺňajú 
podmienky jazdiaceho člena SAWRR. 

 

43. Na pretekoch SAWRR môže súťažiaci prihlásiť do triedy jedného alebo viac koní. Jeden 
jazdec a kôň vytvárajú spolu štartovnú dvojicu . 
Jedna štartovná dvojica  môže štartovať v rámci jednej disciplíny v každej triede 1 krát, pri 
tímových disciplínach nie je počet štartov štartovnej dvojice obmedzený na 3 krát. V prípade 
viditeľnej únavy môže byt z pretekov kôň vylúčený na základe rozhodnutia rozhodcu, 
veterinárneho lekára alebo usporiadateľa. 

 
Trieda NON PRO (amatér): 

 
44. Non Pro jazdec sa definuje ako osoba, ktorá neposkytovala lekcie za úplatu a/ani priamo alebo 

nepriamo za úplatu nepredvádzala, netrénovala ani neasistovala pri tréningu  koňa, na ktorom jazdec 
sedel obkročmo - toto kritérium sa netýka finančnej odmeny za umiestnenie v súťaži. 
Úhrada štartovného (entry fees) a/alebo výdavkov spojených so  štartom 
uskutočnená kýmkoľvek iným než samotným Non Pro jazdcom, jeho najbližšou rodinou alebo 
firmou, partnerským alebo iným podnikateľským subjektom, v ktorom je príslušný Non  Pro jazdec 
a/alebo člen jeho najbližšej rodiny jediným a výhradným vlastníkom,  sa  považuje za úplatu a to s 
výnimkou prehliadok, výstav alebo mezinárodných tímových súťaží, kde dotyčný Non Pro je 
členom tímu sponzorovaného štátom (nationally-sponsored). 

 
Non Pro Kôň musí byť úplne a výhradne vo vlastníctve jedným z následujúcich subjektov: 
(a) Non Pro jazdcom, 
(b) členom alebo členmi jeho najbližšej rodiny, alebo 
(c) firmy, partnerského alebo iného podnikateľského subjektu a to za predpokladu, že dotyčný Non 
Pro jazdec a/alebo člen alebo členovia jeho najbližšej rodiny sú jedinými a výhradními vlastníkmi 
uvedeného podnikatelského subjektu. 

 
Poznámka: Definícia najbližšej rodiny : manžel, manželka, rodič, nevlastný rodič, dieťa,  nevlastné 
dieťa, brat, sestra, nevlastný brat, nevlastná sestra, teta, strýc, neter, synovec, babka, dedko, švagor, 
švagriná, svokor, svokra, zať, nevesta. 

 
 

Trieda MLÁDEŽE: 
45. Najvyšší vek pre mládež je hranica 18 rokov, pričom rozhodujúci je dátum 31. december, do 

ktorého dosiahne mladistvý osemnásť rokov. 
 

46. Mládeži od 9 rokov je povolený štart aj v triede OPEN-otvorenej bez ohľadu na to, či je, alebo 
nie je trieda mládeže vypísaná. Mládeži mladšej ako 14 rokov (rozhoduje dátum narodenia) nie 
je povolený štart na žrebcovi v žiadnej triede. Mládeži vo veku 15 – 18 rokov (rozhoduje dátum 
narodenia) je povolené štartovať na žrebcovi len v triede Open. V prípade, že dvojica bude 
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ohrozovať ostatných účastníkov súťaže a žrebec bude neovládateľný, je dvojica vylúčená zo 
súťaže. 

 
Mládež do 14 rokov veku (vrátane, rozhoduje datum narodenia) môže použiť ľubovoľné 
(povolené) uzdenie aj v prípade že štartuje na koni staršom ako 6 rokov. Pri použití pákového 
uzdenia (bit) je povinné jednoručné vedenie 

 
 

47. Mládež do 15 rokov je povinná štartovať v trojbodovej jazdeckej prilbe vo všetkých 
disciplínach 
Mládež do 18 rokov je povinná štartovať v trojbodovej jazdeckej prilbe V rýchlostných 
a pracovných disciplínach, pričom v oboch prípadoch rozhoduje dátum narodenia. Použitie 
bezpečnostnej vesty je na voľbe jazdca, resp. jeho zákonných zástupcov. 

 
48. Žrebce v každom veku nesmú v triede mládeže súťažiť. 

 

Výkonnostné triedy koní 
 

49. V juniorských triedach smú štartovať kone 5 ročné a mladšie. 
V seniorských triedach smú súťažiť kone 6 ročné a staršie. 
Kôň ktorý v danom roku dosiahne vek 6 rokov je celu sezónu považovaný za 6 ročného 
Pri súťaži Reining môže byť trieda senior: šesťročný a starší predvádzaný len na pákovom 
zubadle. Trieda junior: päťročný a mladší na hackamore, krúžkovom zubadle alebo pákovom 
zubadle. Trieda hackamore a snaffle bit: pre päťročné a mladšie len na hackamore a krúžkovom 
zubadle. 
Ak je vypísané vylučovacie kolo, každý kôň vo finále musí byť jazdený tým istým jazdcom, 
ktorý ho jazdil vo vylučovacom kole. 
Žiadny kôň sa nesmie pri jednej súťaži zúčastniť oboch Reining tried (junior a senior). 

 
 
VÝSTROJ 

50. Vo všetkých disciplínach je záväzne predpísaný dobre padnúci, čistý westernový odev, k tomu 
patria aj westernový klobúk, westernové čižmy alebo westernové topánky a košeľa s dlhým 
rukávom. Vysúkané alebo krátke rukávy sú neprípustné. V prípade nepriaznivých klimatických 
podmienok môže rozhodca nariadiť úpravu výstroja. 

 
51. Nasledujúce uzdenia sú prípustné: (Neplatí pre pracovné a rýchlostné disciplíny) 

Juniori: 
troj- až päťročné kone 

Snaffle Bit/Hackamore 
Bit 

obojručné vedenie 
jednoručné vedenie 

 

 
Seniori: 
šesťročné a staršie kone 

Bit jednoručné vedenie 

Pri obojručnom vedení musí byť medzi rukami vytvorený tzv. mostík. Obe oťaže musia 
prebiehať cez obe ruky. 
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52. Disciplíny môžu mať nasledujúce označenie: (Neplatí pre pracovné a rýchlostné disciplíny) 

Juniori: 
troj- až päťročné kone 

Snaffle Bit/Hackamore 
Bit 

obojručné vedenie 
jednoručné vedenie 

Seniori: 
šesťročné a staršie kone 

Bit jednoručné vedenie 

All Ages: 

troj- až päťročné kone 
šesťročné a staršie kone 

Snaffle Bit /Hackamore 
Bit 

obojručné vedenie 
jednoručné vedenie 

 
Opakovanie jazdy z dôvodu zlyhania výstroje nie je povolené. V prípade že zlyhanie výstroje 
spôsobí meškanie alebo prerušenie jazdy, rozhodca diskvalifikuje účastníka. 
Rozhodca má právo vyžadovať odstránenie alebo úpravu časti výstroje, ktorá je podľa jeho/jej 
názoru nebezpečná, alebo ktorá dáva koňovi neférové zvýhodnenie, alebo ktorá je nehumánna. 

 
WESTERNOVÁ VÝSTROJ 
(a) Kde sa v týchto pravidlách hovorí o Hackamore (bosal), je tým myslené uzdenie z pružnej 
surovej alebo spracovanej kože alebo rawhide, s výplňou buď z rawhide alebo pružného 
materiálu. Bosal musí byť na obvode líca koňa hrubý v priemere max.19mm, pritom musia vojsť 
medzi nos a bosal dva prsty, ak pritlačíme bosal dopredu. Hackamore sa musí používať s 
kompletnými mecate oťažami, ktorých pokračovaním je „vazák“ upevnený okolo krku koňa  
alebo o hrušku sedla. Pod čeľusťami koňa nie je v žiadnom prípade povolené použitie pevných 
materiálov, bez ohľadu na to, ako sú zakryté alebo vypchaté. Používanie bosalu z konských 
vlasov je zakázané. 
Toto pravidlo sa nevzťahuje na mechanické hackamore. 

 
(b) Termín snaffle bit – označuje klasické zubadlo s O-ring (krúžkami), vajcovými alebo D-ring 
(polkrúžkovými) krúžkami s maximálnym priemerom 100mm. Vo vnútri kruhu nesmie byť oťaž, 
zubadlo alebo pripojenie k ohlávke, ktoré by pôsobili ako páka. Ústna časť musí byť oblá, 
vajcovitého tvaru alebo oválna, z hladkého a kovu bez obalenia. Môže byť vykladaná, ale musí 

zostať hladká alebo musí byť krytá latexom. Vo vzdialenosti 25 mm od kútiku huby, merané od 
vnútornej strany krúžku, má byť priemer zubadla najmenej 8 mm silný, pričom priemer zubadla 
sa k jeho stredu zužuje. 
Ústna časť môže mať dve alebo tri časti. Môžu byť spojené stredovým krúžkom 32 mm 
v priemere alebo menej, alebo môžu byť spojené spojovacou tyčkou hrúbky 10-20mm s max. 
dĺžkou 50 mm. Táto tyčka musí ležať naplocho v hube koňa. 
Podbradný remienok z kože je voliteľný. Oťaž musí byť upevnená nad podbradným remienkom. 

 
(c) Termín páka (bit): výraz „bit” vo westernových výkonnostných triedach znamená použitie 
zubadla curb bit, ktoré má pevnú alebo delenú ústnu časť, z ktorej vedú po stranách tyče 
(shanks), vytvárajúce efekt páky. Pákové zubadlá nesmú obsahovať mechanické zariadenia 
a musia spĺňať definíciu štandardného westernového udidla. Popis legálneho štandardného 



11 
 

westernového udidla zahŕňa: 
1) Maximálna dĺžka shankov meraná podľa obrázku je 215mm. Shanky môžu byť buď pevné, 
alebo voľné. 
2) Pokiaľ ide o ústnu časť, musí byť guľatého, oválneho alebo vajcového tvaru, z hladkého a 
nekrytého kovu s priemerom od 8 mm do 20 mm, meraným 25mm od vonkajšieho konca. Je 
prípustné opletenie drôtom na pomocných tyčkách (nad udidlovou časťou vedúcou k portu). 
Ústna časť môže byť vykladaná, ale musí zostať hladká alebo musí byť krytá latexom. Pod 
ústnou časťou nesmie nič vyčnievať, ako napríklad výčnelky alebo hroty, vrátane výčnelkov 
smerom nahor na pevnej páke. Ústna časť môže byť z dvoch alebo z troch článkov. Pri ústnej 
časti z troch článkov je spojovací krúžok s priemerom 32 mm alebo menej v priemere, alebo 
spojovacia plochá tyčka s rozmermi od 10 mm do 20 mm (merané zhora nadol s maximálnou 
dĺžkou 50 mm), ktorá leží naplocho koňovi v hube, prijateľná. 
3) Maximálna výška portu je 90 mm. Valčeky a pokrytie sú povolené. Lomené udidlo a tzv. 
„spade bit“ sú povolené. 
4) Gag alebo kĺzavé zubadlá, rovnako ako pevný krúžok (donut) alebo ploché polo zubadlo, nie 
sú povolené. Toto pravidlo sa taktiež nevzťahuje na rýchlostné a pracovné disciplíny. 
5) Pri pákovom udidle je vyžadované aj použitie podbradnej retiazky, ktorá musia spĺňať 
parametre a musí byť správne upevnená tak, aby sa dotýkala na plocho koňovej brady. 
Minimálna šírka je 1,3 cm. Retiazka nesmie byť upevnená k udidlu pružinou alebo šnúrkou. 
Pretrhnutie remienka alebo retiazky neznamená automaticky diskvalifikáciu. 

 
d) Okrem koní predvádzaných s hackamore/snaffle bit, musí jazdec používať iba jednu ruku 
na držanie oťaží a nesmie túto ruku zmeniť. Oťaže musia byť držané v ruke a medzi nimi 
môže byť maximálne ukazovák. V disciplínach trail a superhorse je možné zmeniť ruku pri 
prekonávaní prekážky (napr.bránka, nesenie predmetu a pod.). Porušenie tohto pravidla 
znamená automatickú diskvalifikáciu. 

Toto pravidlo sa nevzťahuje na rýchlostné a pracovne disciplíny. 
 

e) Ak je použitý termín Romal, myslí sa tým predĺženie zo spleteného alebo okrúhleho 
materiálu, ktorý je upevnený na spojených oťažiach. Toto predĺženie musí byť držané voľnou 
rukou,   pričom vzdialenosť voľnej ruky od vedúcej ruky je asi 40 cm. Ruky sú okolo oboch 
oťaží (aj predĺžení) zatvorené. Zápästie má byť rovné a uvoľnené, palec navrchu a prsty 
zvoľna zatvorené okolo oťaží. Pri použití romalu žiadny prst nie je medzi oťažami povolený. 
Voľná ruka nesmiebyť použitá na úpravu dĺžky oťaží a v reiningu je toto považované za použitie 
dvoch rúk predstavujúce skóre 0. Výnimkou je akékoľvek miesto, kde je podľa úlohy dovolené 
koňovi zastaviť. 
f) Romal sa nesmie používať pred podbrušníkom alebo ako signál alebo pokyn pre 
koňa akýmkoľvek spôsobom. Akékoľvek porušenie tohto pravidla bude rozhodcom 
prísne penalizované. 

g) Vo všetkých westernových disciplínách budú kone predvádzané s westernovým sedlom 
a príslušnou uzdečkou, so snaffle bit alebo hackamore. Westernové sedlo je bežným typom sedla 
význačným širokou a výraznou rázsochou, na ktorej je niektorý typ hrušky, vysokým posedlím 
a širokými sukňami. Strieborne zdobená výstroj nebude lepšie hodnotená ako dobrá pracovná 
výstroj. 

 
Kone 5-ročné a mladšie môžu byť predvádzané na snaffle bit, hackamore, pákovom udidle, alebo 
so spade bit. 
Kone 6-ročné a staršie musia byť predvádzané len na pákovom udidle, alebo spade bit. 
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Mládež do 14 rokov veku (vrátane, rozhoduje datum narodenie) môže použiť ľubovoľné 
(povolené) uzdenie aj v prípade že štartuje na koni staršom ako 6 rokov. Pri použití pákového 
uzdenia (bit) je povinné jednoručné vedenie 
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53. Povolená prídavná výstroj v aréne: 
Lano alebo riata. Ak sa používajú, musia byť zvinuté a upevnené na sedle. 
Tapaderos. 
Chrániče a bandáže sú dovolené v disciplínach reining a western horsemanship, vo všetkých 
rýchlostných a pracovných disciplínach. Navliekacie papuče alebo iné náhrady podkov sa 
nepovažujú za chrániče a je možné ich použiť vo všetkých triedach. 
Tie-down je povolený pri v rýchlostných disciplínach a pracovných disciplínach 
Pohyblivé martingaly pre rýchlostné súťaže a pracovné disciplíny 
Ostrohy. 

 
Povolená prídavná výstroj na opracovisku: 
Platia rovnaké pravidlá ako pre výstroj v aréne, ďalej je však povolené používať martingal 
a nánosník. 

 
54. Zakázaná výstroj: 

 
Opletené podbradné remienky, akokoľvek by boli vystlaté alebo prekryté. 

 
Martingaly a prevlečky 
Nánosníky a tie-downs okrem rýchlostných a pracovných disciplín. Nesmú však obsahovať 
nekrytý kov, ktorý by sa dotýkal hlavy koňa. Reťazové, drôtové, alebo kovové tie-downy alebo 
nánosníky sú zakázané, nezávisle od toho, ako by boli vystlaté alebo prekryté. 
-podbradný remienok (retiazka) užší ako 1,3 cm a utiahnutý 
vyväzovacia oťaž 
hadicová, gumová oťaž 
dvojité uzdenie 
elektrošok, bič, palička, (barrelový bič je povolený v rýchlostných disciplínach) 
ostrohy anglické športové 
pri lasovaní, rýchlostných súťažiach, ranch sortingu a team penningu musí byť používané 
westernové vybavenie. Použitie Hackamore (vrátane mechanického) alebo iného typu uzdenia je 
pre súťažiacich voliteľné. Rozhodca môže zakázať použitie zubadiel alebo vybavenia, ktoré 
pokladá za kruté. 

 
55. Bandáže, gamaše a zvony nie sú povolené v disciplínách: 

Trail 
Western Pleasure 
Showmanship at Halter 
Western riding 

 
VŠEOBECNÉ JAZDECKÉ USTANOVENIA A SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY 

56. Vek koňa sa stanoví podľa bežných zvyklostí (odstavča, roček atď.). Trojročné kone smú 
prvýkrát štartovať po dovŕšení veku 36 mesiacov v roku, keď dosiahli vek troch rokov. 

 
57. Vo všetkých disciplínách sú kone hodnotené podľa svojich schopností pre práve platné 

súťaže. 
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58. Súťažiaci sa nesmie žiadnym spôsobom k sedlu priviazať alebo pripevniť. 
 

59. Kvôli zlej výstroji alebo zlému príslušenstvu je opakovanie súťažnej jazdy vylúčené. 
 

60. V každej súťaži môže rozhodca požadovať odstránenie časti výstroja, ak je presvedčený, že taká 
časť výstroja spôsobí nefér zvýhodnenie koňa alebo jazdca proti ostatným, alebo že by taká 
súčasť výstroja pôsobila na koňa nehumánne. Rozhodca môže koňa s tesnejším podbradným 
remienkom alebo retiazkou, zranením v hube (viditeľná krv) alebo s iným zranením 
diskvalifikovať. Porada rozhodcu s veterinárom je možná. 

 
61. Ruka držiaca oťaž nesmie byť menená. Zmena ruky je povolená iba v disciplíne Trail a 

Superhorse. Táto zmena sa musí vykonať zreteľne pred a po splnení úlohy (otvorením a 
zatvorením bránky a pod.). 

 
62. Ostrohy a Romal nesmú byť použité pred podbrušníkom. 

 
63. V disciplínách Western Pleasure a Western Horsemanship rozhodne rozhodca, či budú cúvať 

všetci, alebo len kone, ktoré sa umiestnili. 
 

64. Nasledujúce pojmy pri westernovom spôsobe jazdenia platia pre všetky westernové 
disciplíny, pri ktorých sa s týmito chodmi stretávame: 
Krok (Walk), je prirodzený chod s čistým štvortaktom. Kôň sa pohybuje v kroku priamo, je 
pozorný, má rovnakú dĺžku kroku, ktorá zodpovedá jeho veľkosti a stavbe tela. 

Klus (Jog-Trot) je mäkký, priestorný diagonálny dvojtaktný chod. Kôň sa pritom pohybuje úplne 
pravidelne z jedného diagonálneho páru na druhý. Jog-Trot je teda obojstranný rovnaký spôsob 
chodu, a to pri priamom pohybe dopredu. Kone, ktoré vpredu klusajú a zadkom idú, nespĺňajú 
podmienky tohto chodu. Ak je požadované zosilnenie klusu, musí sa toto diať pri zachovaní 
rovnakej mäkkosti chodu. Stredný klus, ktorý nemôže jazdec pohodlne vysedieť, je preto 
nežiaduci. 
Cval (Lope) je ľahký, rytmický chod v takte. Kone predvádzajú na ľavú ruku ľavý cval, rovnako 
tak na pravú ruku pravý cval. Kone, ktoré cválajú do štvortaktu, nespĺňajú podmienky tohto 
chodu. Pohyb koňa by mal byť plne prirodzený a uvoľnený. Sprostredkováva mäkkosť tohto 
chodu. Rýchlosť by mala zodpovedať prirodzenému a mäkkému pohybu koňa. 

 
 

 
(Poznámka: Pri spracovaní Pravidiel SAWRR boli použíté pravidlá AQHA, NBHA, WRC, NCHA,PRCzA ) 

 
 


