
                                

Názov pretekov:   Westernové preteky Bystrička - 1.kolo Šampionátu SAWRR Reining, Drezúra 

Jarná cena Bystričky 

Miesto:                     BELKAM Ranč Bystrička Termín:                           sobota 4. mája 2019 

Súťaž typu:                    B, šampionát SAWRR  Usporiadateľ:                 WJK Belkam Bystrička 

Rozhodca:                     MUDr. Katarína Starovecká Hlavný usporiadateľ:    Mgr. Ing. Katarína Beláňová 

Ringsteward:                Kristína Šimeková Kancelária:                      Monika Kotríková 

Technický delegát:      Tomáš Kružik Hlásateľ:                          Ing. Filip Beláň 

Veterinár:                     MVDr. Peter Rišica Správca opracoviska:    Maroš Žingor  

Kováč:                            Jaroslav Štefanides Lekárska služba:             Žaneta Gajdošová   
 

Kolbisko, ustajnenie, ubytovanie :  

Kolbisko:  Western aréna, 20x50m, piesok Opracovisko:  20x25m, piesok 
Ustajnenie:  boxy v areáli ranča Cena ustajnenia:  20,-eur/pia-so 
Vzdialenosť ustajnenia od arény:  v areáli Spôsob platenia ustajnenia:  hotovosť v kancelárii pretekov 
Ubytovanie:  v centre obce Bystrička ( okres Martin) Vzdialenosť ubytovania. od arény:   do 1 km 
 

Časový program/disciplíny: 

 sobota deň:                                                                                                                                  sobota večer:                                              
- Trail O,M –                                       9.00h          plánik                                                                                                                         
- Western horsmenship O,M,G – 10.15h         plánik        
- Western pleasure O,M –             11.15h    
- Ranch riding O -                             12.00h        pattern: 6                                                       AC(blesk)DC zábava !                                                                                                              
Obed 
- Showmenship at halter O,M -   13.30h         plánik 
-Reining Mládež, AA      –              14.30h          pattern:  8 
-Reining Junior O,          –              15.00h                           5 
-Reining Senior O,         –              15.30h                           8 
-Reining Open, AA         –              16.00h                           9 
-Reining  NonPro AA         –          16.00h                           10 
-Reining Free style        –              17.00h                                        
Prípadná zmena časového harmonogramu bude upresnená v kancelárií pretekov ! 
 

Poplatky a ceny: 

Štartovné:  16,-eur/štart Open,  11,-eur/štart Mládež Spôsob platby štartovného: v kancelárii pretekov 
Ceny:                            
1. miesto :  Pohár 
1.-6. miesto :  Stuhy 
Finančné výhry 70% z vybraného štartovného pre 1.-3. 
(50:30:20) 
Vecné ceny 

 
Prezentácia: pia  - 18-20,00h 
                        so -  od 07,30h 
 
 
 

Kancelária pretekov:  Country bar Kancelársky poplatok:   3,-eur, Prackové: 2,- eur hostovačka 20,-eur 
 

!!! Dekorácia hneď po ukončení disciplíny – len riadne ustrojená dvojica !!!! 

Prihlášky  posielať na adresu:  cez prihlasovací portál 
Platby posielať na:                     platby v hotovosti 
Uzávierka prihlášok:                  najneskôr v stredu pred víkendom pretekov! t.j. 1.5. 2019 

„Súťaž podľa pravidel SAWRR a propozícií šampionátu pre rok 2019“ 

 Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe  prihlášky, usporiadateľ nenesie zodpovednosť za úrazy jazdcov a koní, ani za straty 
vzniknuté počas celej akcie. Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami. Štart v súťaži  je povolený len 
prihláseným jazdcom s platnou licenciou SAWRR  alebo jazdcom so zaplateným hosťovacím poplatkom  odprezentovaným minimálne 1 hodinu pred 
začiatkom disciplíny v kancelárií pretekov a po uhradení všetkých poplatkov!!! Jazdci a podkoniari  musia rešpektovat vyhradené zóny pre pohyb koní. 
Jazdci do 18rokov musia predložit kópiu notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu!!! 

Kontakt na hlavného usporiadateľa: 0918/202813, belanovakejty@gmail.com 
Schválené:  Peter Dobeš, prezident SAWRR 


