PROPOZÍCIE: Ranč Megi – AMATÉRSKE WESTERNOVÉ
PRETEKY
Názov pretekov: Rýchlostné westernové preteky
Miesto konania: Prievrana pri Poltári (www.rancmegi.sk )
Termín: 2.6.2018
Súťaž typu: amatérska / otvorená v súlade s oficiálnymi pravidlami
ustanovenými SAWRR
Hlavný usporiadateľ: Jozef Krupa, Megi Krupová
Rozhodca: info bude zverejnené dodatočne
Veterinár: zabezpečený
RZP: zabezpečená

KOLBISKO, USTAJNENIE, UBYTOVANIE
Aréna: vonkajšia uzatvorená aréna 80x35, hlinito-piesčitý povrch
Opracovisko: vonkajšia uzatvorená aréna, trávnatý povrch
Ustajnenie: áno, potrebné nahlásiť vopred (0902 032 155)
Spôsob ustajnenia:
– vlastné ohradníky – 0€
– boxy - 3€
Vzdialenosť ustajnenia od arény: priamo na mieste konania
Spôsob úhrady: v hotovosti priamo na mieste konania

Jazdci a podkoniari sú z bezpečnostných dôvodov povinní rešpektovať
pohyb v usporiadateľom vyhradenom areáli.
Ubytovanie: áno
Ubytovať sa je možné priamo na ranči v zruboch podľa platného cenníka
zverejneného na www.rancmegi.sk
Spôsob úhrady: v hotovosti priamo na mieste konania
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zrubov prosíme záujemcov o
ubytovanie aby sa nahlásili vopred na tel.č. 0902 032 155

ČASOVÝ HARMONOGRAM, DISCIPLÍNY
Kategórie a poplatky: v hotovosti priamo na mieste konania (open-12€)
+ kancelársky poplatok 3€
Štartovný poplatok pre jazdca sa jednorázovo vzťahuje na všetky
zaradené disciplíny bez ohľadu na počet koní s ktorými jazdec preteká.
! ! ! Jazdci a kone sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko pričom jazdci
kategórie mládež sú povinní štartovať s prilbou. Usporiadateľ nenesie
zodpovednosť za úrazy jazdcov a koní ani za straty vzniknuté počas
podujatia na ranči ! ! !
HARMONOGRAM:
– 10:30 – registrácia jazdcov
– 11:30 – nástup jazdcov
– 12:15 – zahájenie (barrel race O, 1. a 2. kolo)
– pauza (občerstvenie)
– 13:30 – pole bending O, 1. a 2. kolo
– Po pole Bendingu budú nasledovať disciplíny Keyhole, Extrem
Race a zábavná disciplína opitý cowboy ktorou sa zakončí celá
súťaž
Dekorácia prebieha po každej disciplíne. Dekorácia je povinná a
zúčastňuje sa jej len riadne ustrojená dvojica ! ! !
Usporiadateľ je oprávnený upraviť v prípade potreby začiatky štartov

jednotlivých disciplín po obdržaní prihlášok jazdcov, alebo zrušiť disciplínu
v dôsledku nepriaznivého počasia či časového sklzu.

CENY:
1 až 5.miesta budú ohodnotené zaujímavými hodnotnými cenami
Nechajte sa prekvapiť

! ! ! PRIHLÁŠKA NA PRETEKY ! ! !
Je záväzná a je potrebné ju poslať emailom na adresu
megikrupova69@gmail.com najneskôr do 30.5.2018
Prihláška je zverejnená v dokumente PDF na stránke www.rancmegi.sk

! ! ! UPOZORNENIE USPORIADATEĽA ! ! !
!!! V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA (DAŽĎA) SA TERMÍN POSÚVA!!!
Jazdec je povinný PRED vyložením koňa predložiť pas koňa s platnými
veterinárnymi osvedčeniami (očkovanie proti chrípke a tetanu, odčervenie a
negatívny Cogginsov test na infekčnú anémiu koní EIA + VYŠETRENIE NA
ANÉMIU KOŇA JE PLATNÉ NAJNESKOR 12 MESIACOV PRED PRETEKMI!!).
Koňom, ktoré nebudú mať požadované osvedčenia nebude umožnený vstup do
areálu ani účasť na pretekoch. Opatrenie platí až do odvolania.

Kontakt na usporiadateľov:
– hlavný organizátor/usporiadateľ :
-

Jozef Krupa – 0902 032 155

- Megi Krupová
– Viac info.. na telefónnom čísle – 0902 032 155.

