
PRAVIDLÁ ONLINE VIDEO SÚŤAŽE

Súťaž vyhlasuje občianske združenie Slovak Association for Working Equitation (ďalej SAWE) ako
riadne vypísanú súťaž, na základe Pravidiel SAWE.
Účastniť sa môže jeden jazdec max. s jedným koňom.
Podmienkou pre účasť v súťaži je byť členom facebook skupiny „Slovak Association for Working
Equitation“.
Postup súťaže:
Podľa zverejneného plánu si postavte v domácom prostredí (jazdiareň, lúka) následovné prekážky:
1. Trojlístok
Prekážka pozostáva z 3 sudov tvoriacich rovnostranný trojuholník s dĺžkou strán 6 metrov.
2. Ulička
Ulička pozostáva zo 4 brvien umiestnených na zemi alebo na podstavci maximálne vo výške 60 cm,
do tvaru písmena L, pričom vonkajšia (dlhšia) strana brvien má dĺžku minimálne 3 metre, šírka
uličky je 1,5 metra. Začiatok prekážky sa nachádza 0.5 metra pred brvnami a je potrebné si ho
označiť značkou (kuželka, vedro, záhradný trpaslík a pod). Na konci uličky by mal byť umiestnený
zvonček vo výške 1,5 – 2 metre, pokiaľ nemáte zvonček, postavte si tam aspoň tyč, zapichnuté
vidly do zeme, alebo skrátka niečo, čoho sa dotknete a akože zazvoníte.
3. Skok
Prekážku na skok si postavte z čohokoľvek, dodržte však výšku prekážky medzi 35 a 50 cm, a
bezpečnosť.
4. Kelímok
Prekážka pozostáva z dvoch tyčí vysokých 1.6 – 2 m, vzdialených od seba 1.2 m. Na jednej z tyčí je
nasadený kelímok.

Spôsob prejdenia jednotlivých prekážok nájdete v pravidlách na stránke
https://sawe.pageride.sk/pravidla-sawe/
Úlohu môžete prejsť v kluse, alebo v cvale s jednoduchou alebo letmou zmenou cvalu. Zvolený
chod neovplyvní hodnotenie, hodnotíme presnosť a predvedenie prechodov, plynulosť pohybu.

Úlohu si natočte kamerou alebo telefónom tak, aby boli dobre viditeľné všetky prekážky, ideálne si
priberte pomocníka, ktorý vás natočí tak, aby vás bolo dobre vidieť. Kamera musí snímať jazdca z
pohľadu, ktorý je označený v plániku.
Video zverejnite na facebooku v našej skupine pod na to určeným príspevkom, ku videu uveďte
svoje celé meno, váš vek a meno koňa.

Videá bude vyhodnocovať rozhodkyňa Gabriela Jendrušáková-Watterová, podľa riadnych pravidiel
SAWE. Termín na zverejnenie vašich videí je 4.4.2021. Nahrávajte len jedno video, ktoré,
prosím, po zverejnení už neupravujte, ani nemažte.
Prvé 3 miesta budú ohodnotené stužkami a vecnými cenami.
Jazdec s najvyšším počtom bodov, ktorý je zároveň riadnym členom združenia SAWE, získa
špeciálnu cenu – tričko s motívom SAWE.

Diskvalifikácia:
viditeľne nedodržané rozmery prekážok, pomýlenie trate, nedodržanie podmienok účasti
stanovených tými pravidlami.
Nezabudnite na pozdrav rozhodcovi (v tomto prípade kameramanovi).

Držíme Vám palce!




