
 

 

Miesto :  Ľuboreč - Slovensko 
 
https://www.google.com/maps/place/985+11+Pr
aha/@48.3710205,19.4618899,13z/data=!3m1!4
b1!4m5!3m4!1s0x47155568b5c27601:0x400f7d
1c6971430!8m2!3d48.3635701!4d19.5085851 
 
Adresa hore (link) je daná Praha Slovensko , na 
konci obce bude značenie cesty pre tento pretek. 
 
 Názov Ľuboreč je z dôvodu ,že aréna a areál sa 
nachádza už v katastri obce Ľuboreč , ale cesta 
do arealu vedie len cez obec Praha (slovensko) 
 
v prípade nejasností : 0948769825 
 

Názov preteku : 
Ľuboreč- Night barrel racing 
 
Termín:    13.07.2019 
 

Hlavný Usporiadateľ: NBHA Slovakia 
0948769825 

 

Hlavný rozhodca: Kotian Peter 
 
pomocný rozhodca : 
Lucia Lukášová 
Ján Lelkes 

Hlásateľ: Feri Graňo 
 

Kancelária:  Karin Kelementová 
0948769825 

Správca opracoviska a arény: Patrik Chodúr 

Veterinár: zabezpečený Kováč: zabezpečený 
 

Lekárska služba: zabezpečená 
 

 

 
 
 

Aréna, opracovisko , ustajnenie 
 
 

Aréna: 70x35 m pieskový povrch 
 

Opracovisko: 20x 35 pieskový povrch 

Ustajnenie: texas panelový box 
  
 

Cena ustajnenia:  5eur, v cene seno , 
 

Vzdialenosť ustajnenia od arény:  



Na mieste 
 

Ubytovanie: Zbrojnica Halič 
 http://www.zbrojnica.sk/wp-zbrojnica/kontakt/ 
0911 880008   
 
https://zamockyhotelgalicianueva.sk/ubytovanie/ 
 
 

Vzdialenosť ubytovania od areny: 7km 

 
Kategorie / Disciplíny /  Časový harmonogram /  : 
 
Mládež /Youth 
Non-Pro 
Open 
 
 
Pole Bending , Barrel Race 
 
Aréna – Sobota: 13.07.2019 
 
Kancelária pretekov od 17:30 
 
20:00 grand entry / slávnostný nástup 
 
začiatok pretekov 20:30 
 
Pole bending : 
Open 
Mládež 
Non-Pro 
 
Barrel Race : 
Open 
Mládež 
Non-Pro 
 

Vyhodnotenie na konci preteku po ukončení disciplín 
 
 
 
Štartovný poplatok : 
 
Mládež    15 eu /disciplína/ 
Non-pro  10 eu /disciplína/ 



Open       25 eu /disciplína/ 
Jednorázový kancelársky poplatok 3 eu. 
 
 

Výhry: 
 
Ceny pre kategorie Mládež , Open : Pohár , stužka, finančná odmena, vecné ceny. 
Ceny pre Non- Pro : pohár , stužka , vecné ceny 
 
Výhry 80% z vybratého štartovného. 

 
 
 

Požiadavka areálu: 
 
Vstup – štart povolený výlučne jazdcom – členom NBHA   
 
Vstup pre podkoniarov - na jedného koňa 2 osoby (počíta sa bez jazdca) 
 
Táto požiadavla je z dôvodu súkromného preteku pre NBHA členov. 
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu účasť. 
 
 
 
 

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej 
písomnej 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, 
očkovania platné podľa schématu –chrípka, povolenie k športovému 
presunu koní, rozbor krvi na sezónu 2019 - testované na infekčnú anémiu 
koní (IAE). 


