
                                                      
                                                 
Názov pretekov  : Slovak Paradise Cup, 5.kolo Šampionátu SAWRR 

 
  
Miesto:         KQH  Hrabušice  Termín:                          13. Júla 2019  

                                        
Súťaž typu:             B Usporiadateľ: WK Ranč Biela Voda 
   
Rozhodca : MUDr. Staroveká Katarína Ringsteward:                 Martina Jablonická 
Technický delegát : upresním Zapisovateľ:                 
Kováč:           Ing. Maroš Klobušník Lekárska služba:      
Kolbisko,ustajnenie,ubytovanie : 
Kolbisko: Krytá hala 33x70m, piesok Opracovisko: 45x95m, hlino-piesok/ 33x60m, piesok 
Ustajnenie: boxy v areáli ranča Cena ustajnenia:  60,-eur/pretek + 

10,€ kaucia za vyčistenie boxu 
Vzdialenosť ustajnenia od arény:  0 Spôsob platenia ustajnenia:  hotovosť v kancelárii pretekov 

Ubytovanie: www.slovenskyraj.sk  Vzdialenosť ubyt.od arény:  do 3km 
 
 
Časový program : 

sobota 
               
začiatok 10.00 hod 
   
- ReiningJunior, pattern 5 
- Reining Mládež,  pattern 6 
 
OBED                                          
 
- Reining Senior O, pattern 10 
- Reining Non Pro, pattern 4      
- Reining All Ages, pattern 3 
 
 
 

 

 
   
 
 

 

 
 
 
Poplatky a ceny: 
 
Štartovné :   
10,-eur/štart Open      10,-eur/štart Mládež,  
 
            

Spôsob platby štartovného: v kancelárii 
pretekov 

Ceny : 
1. Miesto vecná cena 
Finančné výhry 70% z vybraného štartovného pre 1.-6. 
miesto 
 

Ustajnenie 60,-€/pretek + 10,-€ kaucia  
Prackovne  2,-€/disciplina pre členov SAWRR 
Hostovaci  poplatok 20,-€ /jednorazovo 
Poplatok za nekore prihlasenie 10,-€/ 
jednorazovo 
Kancelársky poplatok:   3,-eur/jednorazovo 
  



  
  

!!! Dekorácia  len riadne ustrojená dvojica !!!! 
Prihlasovanie cez prihlasovací portál http://www.eurorodeo.eu/aktivni-zavody 
Platby v hotovosti, v kancelárii pretekov  
Kancelária pretekov : piatok od 18.00 do 20.00, sobota od 8.00 do 9.00 a po skončení poslednej triedy,    
Uzávierka prihlášok:                 najneskôr 10.7.2019 potom za poplatok  10,-  eur 

 
 
 

„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 + je potrebné vyšetrenie na infekčnú anémiu nie staršie ako 6 
mesiacov !!!. Štart v súťaži  je povolený len prihláseným jazdcom 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. 

  


