
Preteky Working Equitation
-drezúrny test, test ovládateľnosti

21.8.2021, Ranč Klokočina, Klokočov

Usporiadateľ: Veronika Borzová, Jarná 5, Košice
Termín: 21.8.2021
Miesto konania: Ranč  Klokočina, Klokočov 160, 072 36 Klokočov
Kolbisko: krytá jazdiareň 24x57m, povrch: piesok
Opracovisko: tráva, 20x40m
  Funkcionári:  

 sekretár: Martin Mikuš
 rozhodca: Gabriela Jendrušáková-Watterová
 zapisovateľ: Eva Bujňáková 

Predpisy: Platné pravidlá SAWE pre rok 2021 

Súťaž: 
1. Súťaž č. 1 „Open Competition“  trieda Z Open, pre kat.: Deti, Junior, Senior

Drezúrna úloha WE-Z1-AT (čítaná, alebo spamäti)
Test ovládateľnosti
Každý štartujúci si zabezpečuje vlastného čitateľa.
Súťaž nevyžaduje registráciu v združení SAWE.

  
Drezúrne úlohy a pravidlá sú k stiahnutiu na stránke www.sawe.pageride.sk
Možné použité prekážky v teste ovládateľnosti v Pravidlách SAWE.

Prihlášky:
Prihlasujte sa prostredníctvom google formulára: https://forms.gle/i2kMJZte2qFdsJET8

Prípadné otázky na tel: 0948 228 711, alebo emailom
Zaslaním prihlášky súhlasíte s podmienkami pretekov popísaných v týchto propozíciách a so 
zverejnením výsledkov so svojim menom, priezviskom a fotodokumentáciou z pretekov. 

 Do prihlášky 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 testom, v
ktorom chcete hudbu použiť (napr Mrkvička_drezura.mp3)

Uzávierka prihlášok: 18.8.2021

Štartovné:
Súťaž č. 1: 15 €  kôň/jazdec/súťaž 

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

http://www.sawe.pageride.sk/


Ceny:
Súťaž 1: kokardy 1.-5. miesto, vecné ceny 1.-3. miesto

Prezentácia: 21.8.2021 od 9.00 do 9.30, Kancelária pretekov (pri bare nad kolbiskom)
Začiatok súťaže 10.00 hod. 
Harmonogram:
10.00 – otvorenie pretekov, slávnostný nástup
10.15 – drezúrny test
12.00 – prestávka
13.00 – prehliadka trate na test ovládateľnosti
13.15 – test ovládateľnosti
15.30 – vyhodnotenie a ukončenie pretekov 
 
Časový harmonogram je orientačný a môže sa v priebehu pretekov meniť v závislosti na počte 
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 – 
Zdravotnícka 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.

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

Kontaktná osoba: Veronika Borzová, 0948 228 711

Spracovala Veronika Borzová, 2.7.2021


