
Preteky Working Equitation

Drezúrny test, test ovládateľnosti, test rýchlosti

17.09.2022, Stajňa Plameň, Miloslavov 224, 900 42  Miloslavov

Usporiadateľ: Eva Bujňáková, Lieskovec 20, 821 06  Bratislava
Termín: 17.09.2022
Miesto konania: Stajňa Plameň, Miloslavov 224, 900 42  Miloslavov
Kolbisko: vonkajšia jazdiareň, piesok, 66 m x 33 m
Opracovisko: vonkajšia jazdiareň, piesok  18 m x 46 m

Funkcionári:
 sekretariát: Ivana Májeková
 rozhodca: Jana Bílková 
 zapisovateľ: Lenka Májeková
 komisár pre opracovisko: Milan Majcher

Predpisy: Platné pravidlá SAWE pre rok 2022.                                                       

Súťaže:
1. Súťaž č.1 „Open Competition“ trieda Z open

Drezúrna úloha  WE – Z1 - AT   (čítaná alebo spamäti)
Test ovládateľnosti
Otvorená súťaž pre všetkých jazdcov bez rozdielu skúseností.
Každý štartujúci si zabezpečuje vlastného čitateľa.
Súťaž nevyžaduje registráciu v združení SAWE.

2. Súťaž č.2 „National Competition“ trieda Z – pre kategórie deti, 
junior a senior

Drezúrna úloha    WE – Z2 -   DE   (spamäti)
Test ovládateľnosti
Súťaž vyžaduje registráciu v SAWE
Minimálny počet štartujúcich pre otvorenie kategórie sú 3 súťažiaci.

3. Súťaž č.3 „National Competition“ trieda S – pre kategórie junior a
senior

Drezúrna úloha      WE – S2 - DE          (spamäti)
Test ovládateľnosti
Test rýchlosti
Súťaž vyžaduje registráciu v združení SAWE.

Drezúrne úlohy a pravidlá sú k stiahnutiu na stránke www.sawepageride.sk

http://www.sawepageride.sk/


Možné použité prekážky v teste ovládateľnosti sa nachádzajú v pravidlách 
SAWE.

Prihlášky:
Prihlášky zasielajte elektronicky na email: evabujnakova7@gmail.com

Prípadné otázky na tel. čísle: 0911 806 020, alebo email: 
evabujnakova7@gmail.com
Zaslaním prihlášky súhlasíte s podmienkami pretekov popísaných v týchto 
propozíciách a so zverejnením výsledkov so svojím menom, priezviskom a 
fotodokumentáciu z pretekov.

Do prihlášky uveďte:
- meno, priezvisko a vek štartujúceho
- meno, vek a pohlavie koňa
- telefonický kontakt na štartujúceho (popr. zákonného zástupcu)
- do prílohy nahrajte súbor vo formáte mp3 s hudbou, na ktorú chcete 
štartovať. V prípade, že hudbu nedodáte, bude vám vybraná hlásateľom. Súbor
označte svojím menom a súťažou, v ktorej chcete hudbu použiť (napr. Mrkvička-
drezúra mp3)
uzávierka prihlášok: 15.09.2020

Š  tartovné:                                                                 
-súťaž č.1  15e kôň/jazdec/súťaž
-súťaž č.2  12e kôň/jazdec/súťaž
-súťaž č.3  12e kôň/jazdec/súťaž

Platba vopred na účet: SK62 8330 0000 0020 0158 5732  (do poznámky 
uveďte meno jazdca) alebo na mieste.

Prezentácia: 17.09.2022 od 8.00 do 8.30 hod., kancelária pretekov.

Z  ačiatok súťaže: 9:00  

9:15 – drezúrny test súťaž č. 1,2,3

následne - test ovládateľnosti

následne - vyhlásenie výsledkov súťaže 1,2 a dekorácia

následne – test ovládateľnosti súťaž 3

následne - test rýchlosti súťaž 3

mailto:evabujnakova7@gmail.com
mailto:evabujnakova7@gmail.com


Časový harmonogram bude upresnený podľa počtu štartujúcich.

Zodpovednosť: usporiadateľ nenesie zodpovednosť za úrazy účastníkov, koní a 
divákov, za odcudzenie alebo poškodenie osobných vecí a majetku.

Veterinárne predpisy:
Pred vyložením koní je nutné predložiť veterinárne osvedčenie, alebo preukaz 
koňa. Kôň musí mať platné očkovanie na chrípku koní, nie staršie ako 12 
mesiacov, a vyšetrenie krvi na infekčnú anémiu koní, nie staršie ako 6 
mesiacov.

Veterinárny dozor- Zabezpečený
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA- ZABEZPEČENÁ

Vyžaduje sa korektný jazdecký úbor, pre účastníkov do 18 rokov povinná 
jazdecká helma s  trojbodovým uchytením, jazdci do 15 rokov povinná 
bezpečnostná vesta.
Doporučujeme priniesť si vlastnú sadu štartovacích čísiel.

Voľný pohyb psov je zakázaný.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo pri nepriaznivej situácií (počasie, nízky počet 
štartujúcich a pod.) preteky zrušiť, alebo presunúť na iný termín (čl. 17.6 
pravidlá SAWE).

Ustajnenie koní bude k dispozícii priamo v areáli. Kontaktovať môžete Jozefínu 
Jáchymovú tel. číslo: 0905 645 869

Kontaktná osoba: Eva Bujňáková


