ORGANIZAĆNÉ POKYNY SAWRR PRE JAZDCOV A
PROPOZÍCIE ŠAMPIONÁTU PRE ROK 2015

Členské príspevky pre rok 2015
Členské príspevky sú rozdelené do skupín:
O - open nad 19.rokov 50 eur
M - mládež do 18.rokov 30 eur
N - nejazdiaci člen
30 eur
Celoživotné členstvo
500 eur
Výšku členského určuje každoročne Snem SAWRR.
Všetci členovia SAWRR musia mať uhradený členský príspevok do 31.3.
daného kalendárneho roka. V prípade nezaplatenia členskeho včas bude
jazdcovi účtovaný hosťovací poplatok podľa propozícií Šampionátu na každom
preteku 10 eur jednorázovo.
Tento hosťovací poplatok môže byť následne odpočítaný z členského poplatku
pri jeho celkovej úhrade kedykoľvek počas daného roka.
Body do Šampionátu budú počítané od dátumu zaplatenia celého členskeho
poplatku.

Kategórie/triedy :OPEN,Mladež ,Green Rider
OPEN
1. Popis kategórie/triedy
Open (otvorená) trieda je pre všetkých jazdcov od 9 rokov veku .
Seriál Šampionátu SAWRR sa skladá z určitého počtu kôl za kalendárný rok.
Jazdci zbierajú v seriáli body pre kvalifikáciu do Finále – Majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa sčítajú po odjazdení celého seriálu.
Pri registrácii mládežníka pre sezónu 2015 bude požadovaný písomný súhlas
rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

Body do Šampionátu SAWRR sa počítajú len členom SAWRR a len od dátumu
zaplatenia členského príspevku za rok 2015.
2. Ocenenie v kategórii
titul - High Point Champion
Titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň) s najväčším
dosiahnutým počtom bodov v každej vyhlásenej finálovej disciplíne z celého
ročníka seriálu Šampionátu SAWRR.
Výsledky z Finále - Majstrovstvá Slovenska - sa do tohoto ocenenia
nezapočítavajú.
Cenou pre tento titul je trofejná pracka.
titul - Reserve High Point Champion
Titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň) s druhým najväčším
počtom bodov v každej vyhlásenej finálovej disciplíne z celého ročníka seriálu
Šampionátu SAWRR.
Výsledky z Finále - Majstrovstvá Slovenska - sa do tohoto ocenenia
nezapočítavajú.
Cenou pre tento titul je pohár.
titul - Champion Slovak Republic - Majster Slovenska
Tento titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň), ktorý vo finále
získa najlepší výsledok v každej vyhlásenej finálovej disciplíne.
Cenou pre tento titul je pohár , prípadne medaila a finančná odmena 200 Eur.
Finálové disciplíny:
Drezúrne: Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship,
Showmanship
Reining:
Reining –Junior, Reining-Senior, Reining-All Ages
Reining-NonPro-All Ages
Rychlostné: Barrel Race, Pole Bending
Pracovné: Cattle Penning, Ranch Sorting, Team Penning/Sorting,
Trailer Loading,Ranch Roping, California Ranch Roping,
Calf Roping

titul - All Around Champion - pracovné disciplíny
Tento titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň) s najväčším
celkovým dosiahnutým počtom bodov vo vyhlásených finálových a doplnkových
disciplínach z celého ročníka seriálu.
V Teamových disciplínách si musí štartovna dvojica zvolit team
na začiatku sezony z ktorým bude zbierat body do All Arounda. Šampionátu
SAWRR. Sú to disciplíny: Cattle Penning, Trailer Loading, Team Penning, Team

Sorting, Ranch Sorting, Calf Roping, Ranch Roping, California Ranch Roping,
Alley, Calf Brending.
V prípade bodovej zhody rozhoduje väčší počet bodovaných štartov. Pri zhode i v
tomto kritériu sa bude konať rozstrel-rozjazda v deň konania finále kategórie
Open. Disciplínou pre rozstrel je Cattle Penning.
Výsledky – body z finále –Majstrovstvá Slovenska sa do tohoto ocenenia
započítavajú . Cenou pre tento titul je trofejná pracka.

titul - All Around Champion - Drezúrne disciplíny
Tento titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň) s najväčším
celkovým dosiahnutým počtom bodov vo vyhlásených finálových a doplnkových
disciplínach z celého ročníka seriálu Šampionátu SAWRR. Sú to disciplíny: Trail,
Western Pleasure, Showmanship , Western Horsemanship, Western Riding,
Super Horse.
V prípade bodovej zhody rozhoduje väčší počet bodovaných štarto. Pri zhode i v
tomto kritériu sa bude konat rozstrel-rozjazda v deň konania finále kategórie
Open. Disciplínou pre rozstrel je Trail.
Výsledky-body z finále –Majstrovstvá Slovenska sa do tohoto ocenenia
započítavajú. Cenou pre tento titul je trofejná pracka.

titul - All Around Champion - Rýchlostné disciplíny
Tento titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň) s najväčším
celkovým dosiahnutým počtom bodov vo vyhlásených finálových a doplnkových
disciplínach z celého ročníka seriálu Šampionátu SAWRR. Sú to disciplíny: Barrel
Race, Pole Bennding.
V prípade bodovej zhody rozhoduje väčší počet bodovaných štartov. Pri zhode aj
v tomto kritériu sa bude konať rozstrel - rozjazda v deň konania finále kategórie
Open. Disciplínou pre rozstrel je Barrel Race.
Výsledky –body z Finále –Majstrovstvá Slovenska sa do tohoto ocenenia
započítavajú. Cenou pre tento titul je trofejná pracka.

Ocenenie - Najrýchlejší čas a body
Z celého ročníka bude vyhlásený najrýchlejší čas a najväčší počet bodov
z každej disciplíny. Vyhlásený jazdec a kôň získava diplom + prípadné vecné
ceny podľa aktuálnych sponzorských darov.

3. Kvalifikácia na Finále – Majstrovstvá Slovenska

Z celého ročníka seriálu Šampionátu SAWRR je kvalifikových prvých 15
štartovných dvojíc – teamov z každej vypísanej finálovej disciplíny.
Na Finále – Majstrovstvá Slovenska postupujú len členovia SAWRR.
Tento titul može získat len Slovák a cudzi štatný prislušník s trvalím pobytom na
Slovensku.
Do teamových disciplín sa môžu kvalifikovať len stabilné
teamy, ktoré sa zaregistrovali v programe pod názvom teamu.
V rámci teamov je možná výmena len koňa, nie jazdca.
Kvalifikovaní môžu štartovat na Finále – Majstrovstvá Slovenska.
Aktuálne priebežné poradie po každom kole Šampionátu SAWRR bude vždy
zverejnené na stránkach www.eurorodeo.eu a www.sawrr.sk
V prípade bodovej zhody v kvalifikácii rozhoduje vyšší počet bodovaných štartov,
pri zhode bodov sa bude konať rozstrel. Rozstrel sa bude konať v deň finále
pred danou disciplínou. Na rozstrel je nutné potvrdiť účast. V prípade absencie
jedného zo zúčastnených postupuje automaticky ten, ktorý je prítomný. Rozstrel
se bude konať v danej disciplíne (v tej, v ktorej došlo k zhode) pri teamových
disciplínach v disciplíne Team Penning.
Pri Finále –Majstrovstvá Slovenska 2014 budú všetky štartovné dvojice a teamy
štartovať s nulovým score!!!!!!
Ak sa zúčastní jazdec jednej disciplíny s viacerými koňmi, získa v prípade
viacnásobného umiestnenia , finančné výhry, poháre i vecné ceny za všetky
umiestnenia. Pre kvalifikáciu do finále bude hodnotená vždy dvojica jazdec a
kôň=štartovná dvojica.
Vo finále se pôjde hlavná disciplína jednotlivcov iba za predpokladu, že sa
kvalifikuje aspoň 5 štartovných dvojíc alebo teamov.

4. Prihlášky
Štartovať na Šampionáte SAWRR môžu členovia SAWRR alebo nečlenovia.
Nečlenovia môžu štartovať za hosťovací poplatok 10 eur pre každé kolo.
Členvovia iných organizaci napr .WRC, PRCZA, TPA, RodeoCoral, WHL
budú tiež platiť hosťovací polatok . V prípade, že sa jazdec stane členom
v priebehu roka, bude mu už uhradený hosťovací poplatok odpočítaný
z členského poplatku.
Nečlen SAWRR nemôže zasiahnuť do poradia High Point Champion a
Champion Slovak Republic ani do All Around Champion bez ohľadu na získaný
počet bodov.
Členstvo do SAWRR je možné zaregistrovať v priebehu celého roka, ale body do
Šampionátu sa počitajú až od dátumu zaplatenia celého členského príspevku.
Jazdec musí vyplniť prihlášku ku každému jednotlivému kolu online na adrese
www.eurorodeo.eu, najneskôr do dátumu uzávierky uvedenej v propozíciách
pretekov.
Na základe toho budú pripravené štartovné listiny.
Prihlásenie po termíne bude možné , ale penalizované jednorázovou pokutou 10
eur.

V prípade viacdenných pretekov je možné na základe vopred podanej žiadosti zo
závažných dôvodov
absolvovať všetky kolá v jeden deň. Táto možnosť môže byť schválená len raz
za športovú sezónu a to pre jednotlivcov i pre celý team. V tomto prípade štartuje
požadujúci ako prvý a potom vo vylosovanom poradí . Táto výnimka môže byť
udelená maximálne trom jazdcom alebo teamom v rámci jedného kola
Šampionátu SAWRR. Túto žiadosť je potrebné zaslať na e- mailovou adresu:
dobes@bricol.mobi a v kópii na tajomnik@sawrr.sk

5. Štartovné, poplatky a výhry
Štartovné za disciplínu za jednu štartovnú dvojicu : si určuje usporiadateľ doporučujeme max 15 eur.
Poplatok za dobytok za štartovnú dvojicu na disciplínu: si určuje usporiadateľ –
doporučujeme 5 eur
Kancelársky poplatok : 2 eurá jednorázovo na celé kolo – poplatok je predpisaný
a je určený pre ľudí v kancelárii pretekov
Poplatok na pracky/poháre: 2eur/disciplína len pre členov SAWRR –vyberá a
odvedie usporiadateľ/kancelária pretekov na účet SAWRR do 5 dní od
uskutočnenia pretekov
Poplatok za ustajnenie : si určuje usporiadateľ

Štart v disciplíne je možné bezplatne stornovať do uzávierky pretekov na
www.eurorodeo.eu www.sawrr.sk
Zaplatené poplatky za ustajnenie, štartovné a ubytovanie môžu byť vrátené len
vtedy, ak boli zle vyčíslené, a to iba do výšky chybného rozdielu.
Jeden jazdec a kôň vytvárajú spolu štartovnú dvojicu.
Jedna štartovná dvojica môže štartovať vrámci jednej disciplíny v každej triede
jedenkrát, v teamových disciplínach 2x
V teamových disciplínach pri druhom štarte musí byť druhý alebo tretí člen
teamu iný jazdec.
Teamy musia byť zaregistrované na začiatku sezóny a vytvoriť názov teamu,
ktorý budú používať celú sezónu.
Zmena jazdcov v teame nie je povolená, je možná len zmena koňa.
Kôň môže v disciplíne štartovať s rôznymi jazdcami. Ak však hlavný
rozhodca alebo veterinár usúdi, že kôň je preťažený, ďalšie štarty po tomto
zistení nebudú povolené.
Výhry: Pre disciplíny jednotlivých kôl bude do výplaty výhier vrátených
mimimálne 50% vybraného štartovného. Výhry budú prerozdelené nasledujucim
spôsobom:
Pevné vyhry doporučujeme :

minimálne 100eur, 60eur, 40eur Výhra vo forme Jackpotu (len prvé miestoberie všetko) minimálne 150 eur
prípadne percentuálne vyhry
minimálne 50% z vybraného štartovného sa prerozdelí nasledovne
Počet štartujúcich:
1.miesto
2.miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

1-15
50%
30%
20%

16-25
40%
30%
20%
10%

26 a viac
30%
25%
20%
15%
10%

Peňažné a vecné ceny
Výhry
Triedy

Mládež

Finančné ceny

Povinné

Povinné minimálne 50% zo
štartovného-precentualne alebo
pevne vyhry

povinné 1-3.
vitané
miesto

Povinné minimálne 50% zo
štartovného-precentualne alebo
pevne vyhry

povinné 1-3.
vitané
miesto

Povinné minimálne 50% zo
štartovného-precentualne alebo
pevne vyhry

povinné 1-3.
vitané
miesto

žiadne

povinné 1.
miesto

1-6.
miesto
Povinné

Open

1-6.
miesto
Povinné

Non Pro

Green
Rider

1-6.
miesto

poháre

Vecné
ceny

Stuhy

Povinné
1-6.
miesto

Bodové ohodnotenie do Šampionátu SAWRR :
Tabuľka pre udeľovanie bodov CHAMPION SAWRR
Počet štartovných dvojíc
1
2

Umiestnenie
1. 2. 3. 4. 5. 6. atď.
1
2 1

vitané

3
4
5
6.

3
4
5
6

2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3

1
2 1

Poradie štartujúcich losuje počitač. V prípade dvojkolových disciplín sa
spravidla poradie otáča. Pri trojkolových disciplínach sa pri treťom kole generuje
nové poradie.
Ak sa jazdec zúčastní jednej disciplíny s viacerými koňmi, získa v prípade
viacnásobného umiestnenia finančné výhry, poháre, vecné ceny i bodový zisk za
všetky umiestnenia. Body budú pripisované
dvojici jazdec a kôň = štartovná dvojica.

6. Ostatné ustanovenia
Ustajnenie koní riešia propozície jednotlivých pretekov.
Ubytovanie si jazdci riešia samostane.
Celý seriál se bude riadiť platnými pravidlami SAWRR vydanými v roku 2015!!!
Každý jazdec (výherca ocenenia) je zodpovedný za prevzatie svojej výhry alebo
ocenenia.
V prípade osobnej neprítomnosti je povinný si toto ocenenie alebo výhru prevziať
dodatočne alebo zaistiť vyzdvihnutie poverenou osobou najneskôr do jedného
mesiaca od nadobudnutia nároku na túto cenu alebo tieto ocenenia.
Povinnosťou každého jazdca je sledovať aktuálne pravidlá vypísaných disciplín.
Podrobné pravidlá jednotlivých disciplín su uvedené na stránke www.sawrr.sk
Každý jazdec súťaží na vlastnú zodpovednosť a sám zodpovedá za svojho koňa,
čo potvrdzuje pri prihláške na každé kolo . Povinnosťou jazdca je zoznámiť sa s
technickým zázemím a prispôsobiť sa daným podmienkam na jednotlivých
pretekoch.
Všetky získané ocenenia a tituly vrámci Šampionátu sa odovzdávajú na
slávnostnom ukončení športovej sezóny.
Mládež
1. Popis kategórie/triedy - Mládež
Najvyšší vek pre mládež je hranica 18 rokov, pričom rozhodujúci je dátum 31.
december, do ktorého dosiahne mladistvý osemnásť rokov.
/napr. narodený 10.2.1997 má 10.2 .2015 -18 rokov tak môže v roku 2015
súťažiť za mládež/

Mládeži od 9 rokov je povolený štart aj v triede otvorenej bez ohľadu na to, či je
alebo nie je trieda mládeže vypísaná. Hodnotený v nich bude jazdec spoločne
s dospelými/ostatnými jazdcami a nebude mať nárok na zľavu zo štartovného.
Jazdci zbierajú v seriáli body pre kvalifikáciu do Finále – Majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa sčítajú po odjazdení celého seriálu.
Pri registrácii mládežníka pre sezónu 2015 bude požadovaný písomný súhlas
rodiča alebo iného zákonného zástupcu.
Body do Šampionátu SAWRR sa počítajú len členom SAWRR a len od dátumu
zaplatenia členského príspevku za rok 2015.
2. Ocenenie v kategórii- Mládež
titul - Mládež High Point Champion
Titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň) s najväčším
dosiahnutým počtom bodov v každej vyhlásenej finálovej disciplíne z celého
ročníka seriálu Šampionátu SAWRR.
Výsledky z Finále - Majstrovstvá Slovenska - sa do tohoto ocenenia
nezapočítavajú.
Cenou pro tento titul je trofejná pracka.
titul - Mládež Reserve High Point Champion
Titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň) s druhým najväčším
počtom bodov v každej vyhlásenej finálovej disciplíne z celého ročníka seriálu
Šampionátu SAWRR.
Výsledky z Finále - Majstrovstvá Slovenska - sa do tohoto ocenenia
nezapočítavajú.
Cenou pro tento titul je pohár.
titul - Mládež Champion Slovak Republic - Majster Slovenska
Tento titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň), ktorý vo finále
získa najlepší výsledok v každej vyhlásenej finálovej disciplíne.
Cenou pre tento titul je pohár, prípadne medaila a finančná odmena 100 eur.
Finálové disciplíny:
Drezúrne: Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship,
Reining:
Reining-All Ages
Rychlostné: Barrel Race, Pole Bending
Pracovné: Cattle Penning, Ranch Sorting, Ranch Roping,

titul - All Around Champion - pracovné disciplíny - Mládež
Tento titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň) s najväčším
celkovým dosiahnutým počtom bodov vo vyhlásených finálových a doplnkových
disciplínach z celého ročníka seriálu . V Teamových disciplínách si musí
štartovna dvojica zvolit team

na začiatku sezony z ktorým bude zbierat body do All Arounda. Šampionátu
SAWRR. Sú to disciplíny: Cattle Penning, Trailer Loading, Team Penning, Team
Sorting, Ranch Sorting, Calf Roping, Ranch Roping, California Ranch Roping,
Alley,Calf Brending
V prípade bodovej zhody rozhoduje väčší počet bodovaných štartov. Pri zhode i v
tomto kritériu sa bude konať rozstrel –rozjazda v deň konania finále kategórie
mládež . Disciplínou pre rozstrel je Cattle Penning.
Výsledky –body z finále –Majstrovstvá Slovenska sa do tohoto ocenenia
započítavajú . Cenou pre tento titul je trofejná pracka.
Pri disciplíne Ranch Sorting može byť jeden z členov teamnu dospelý.
titul - All Around Champion - Drezúrne disciplíny- Mládež
Tento titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň) s najväčším
celkovým dosiahnutým počtom bodov vo vyhlásených finálových a doplnkových
disciplínach z celého ročníka seriálu Šampionátu SAWRR. Sú to disciplíny: Trail,
Western Pleasure, Showmanship , Western Horsemanship, Western Riding,
Super Horse.
V prípade bodovej zhody rozhoduje väčší počet bodovaných štartov. Pri zhode i v
tomto kritériu sa bude konat rozstrel- rozjazda v deň konania finále kategórie
Mládež. Disciplínou pro rozstrel je Trail.
Výsledky-body z finále –Majstrovstvá Slovenska sa do tohoto ocenenia
započítavajú. Cenou pre tento titul je trofejná pracka.

titul - All Around Champion - Rýchlostné disciplíny- Mládež
Tento titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň) s najväčším
celkovým dosiahnutým počtom bodov vo vyhlásených finálových a doplnkových
disciplínach z celého ročníka seriálu Šampionátu SAWRR. Sú to disciplíny: Barrel
Race, Pole Bennding.
V prípade bodovej zhody rozhoduje väčší počet bodovaných štartov. Pri zhode aj
v tomto kritériu sa bude konať rozstrel-rozjazda v deň konania finále kategórie
Mládež. Disciplínou pre rozstrel je Barrel Race.
Výsledky –body z Finále –Majstrovstvá Slovenska sa do tohoto ocenenia
započítavajú. Cenou pre tento titul je trofejná pracka.
Ocenenie - Najrýchlejší čas a body- Mládež
Z celého ročníka bude vyhlásený najrýchlejší čas a najväčší počet bodov
z každej disciplíny. Vyhlásený jazdec a kôň získava diplom + prípadné vecné
ceny podľa aktuálnych sponzorských darov.

3. Kvalifikácia na Finále – Majstrovstvá Slovenska - Mládež
Z celého ročníka seriálu Šampionátu SAWRR je kvalifikových prvých 15
štartovných dvojic – teamov z každej vypísanej finálovej disciplíny.

Na Finále – Majstrovstvá Slovenska postupujú len členovia SAWRR
Tento titul može získat len Slovák a cudzi štatný prislušník s trvalím pobytom na
Slovensku.
Do teamových disciplín sa môžu kvalifikovať len stabilné
teamy, ktoré sa zaregistrovali v programe pod názvom teamu.
Vrámci teamov je možná výmena len koňa, nie jazdca.
Kvalifikovaní môžu štartovat na Finále – Majstrovstvá Slovenska.
Pri finále sa pôjdu pracovné disciplíny trojkolovo, ale hodnotené a započítané
budu len dve najlepšie kolá.
Aktuálne priebežné poradie po každom kole Šampionátu SAWRR bude vždy
zverejnené na stránkach www.eurorodeo.eu a www.sawrr.sk
V prípade bodovej zhody v kvalifikácii rozhoduje vyšší počet bodovaných štartov,
pri zhode bodov sa bude konať rozstrel. Rozstrel sa bude konať v deň finále
pred danou disciplínou. Na rozstrel je nutné potvrdiť účasť, v prípade absencie
jedného zo zúčastnených postupuje automaticky ten, ktorý je prítomný. Rozstrel
se bude konať v danej disciplíne (v tej, v ktorej došlo k zhode) pri teamových
disciplínach v disciplíne Ranch Sorting
Pri Finále –Majstrovstvá Slovenska 2015 budú všetky štartovné dvojice a teamy
štartovať s nulovým score!!!!!!
Ak sa zúčastní jazdec jednej disciplíny s viacerými koňmi, získa v prípade
viacnásobného umiestnenia finančne výhry, poháre i vecné ceny za všetky
umiestnenia. Pre kvalifikáciu do finále bude hodnotená vždy dvojica jazdec a
kôň=štartovná dvojica.
Vo finále se pôjde hlavná disciplína jednotlivcov iba za predpokladu, že sa
kvalifikuje aspoň 5 štartovných dvojíc alebo teamov.

4. Prihlášky- Mládež
Rovnako ako v kategórii Open

5. Štartovné, poplatky a výhry- Mládež
Štartovné za disciplínu za jednu štartovnú dvojicu : si určuje usporiadateľ doporučujeme max 7 eur.
Poplatok za dobytok za štartovnú dvojicu na disciplínu: si určuje usporiadateľ –
doporučujeme 5 eur
Kancelársky poplatok : 2 eurá jednorázovo na celé kolo – je predpísaný a určený
pre ľudí v kancelárii pretekov
Poplatok na pracky/poháre: 2eur/disciplína len pre členov SAWRR –vyberá a
odvedie usporiadateľ/kancelária pretekov na účet SAWRR do 5 dní od
uskutočnenia pretekov
Poplatok za ustajnenie : si určuje usporiadateľ

Štart v disciplíne je možné bezplatne stornovať do uzávierky pretekov na
www.eurorodeo.eu www.sawrr.sk
Zaplatené poplatky za ustajnenie, štartovné a ubytovanie môžu byť vrátené len
vtedy, ak boli zle vyčíslené, a to iba do výšky chybného rozdielu.
Jeden jazdec a kôň vytvárajú spolu štartovnú dvojicu.
Jedna štatovná dvojica môže štartovať vrámci jednej disciplíny v každej triede
jedenkrát, v teamových disciplínach 2x.
V teamových disciplínach pri druhom štarte musí byť druhý alebo tretí člen
teamu iný jazdec.
Teamy musia byť zaregistrované na začiatku sezóny a vytvoriť názov teamu,
ktorý budú používať celú sezónu.
Zmena jazdcov v teame nie je povolená, je možná len zmena koňa.
Kôň môže v disciplíne štartovať s rôznymi jazdcami. Ak však hlavný
rozhodca alebo veterinár usúdi, že kôň je preťažený, ďalšie štarty po tomto
zistení nebudú povolené.
Výhry:
Pre disciplíny jednotlivých kôl bude do výplaty výhier vrátených mimimálne 50%
vybraného štartovného. Výhry budú prerozdelené nasledujucim spôsobom:
Pevné výhry doporučujeme
minimálne 100eur, 60eur, 40eur. Výhra vo forme Jackpotu (len prvé miestoberie všetko) minimálne 150 eur
pripadne percentuálne výhry
minimálne 50% z vybraného štartovného sa prerozdelí nasledovne

Počet štartujúcich:
1.miesto
2.miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

1-15
50%
30%
20%

16-25
40%
30%
20%
10%

26 a viac
30%
25%
20%
15%
10%

Peňažné a vecné ceny
Výhry
Triedy

Mládež

Stuhy

Finančné ceny

Povinné

Povinné minimálne 50% zo
štartovného-precentualne alebo
pevne vyhry

1-6.
miesto

poháre

Vecné
ceny

povinné 1-3.
vitané
miesto

Bodové ohodnotenie do Šampionátu SAWRR :
Tabuľka pre udeľovanie bodov CHAMPION SAWRR
Počet štartovných dvojíc
1
2
3
4
5
6.

Umiestnenie
1. 2. 3. 4. 5. 6. atď.
1
2 1
3 2 1
4 3 2 1
5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1

Poradie štartujúcich losuje počitač, v pripade dvojkolových disciplín sa
spravidla poradie otáča. Pri trojkolových disciplínach sa pri treťom kole generuje
nové poradie.
Ak sa jazdec zúčastní jednej disciplíny s viacerými koňmi, získa v prípade
viacnásobného umiestnenia finančné výhry, poháre, vecné ceny i bodový zisk za
všetky umiestnenia. Body budú pripisované
dvojici jazdec a kôň = štartovná dvojica.

6. Ostatné ustanovenia- Mládež

Rovnako jako v kategorii open

Green Rider
1. Popis kategórie/triedy - Green Rider
Trieda je pre všetkých jazdcov ktory pretekaju prvú sezonu
Je jedno na akom koni
Vekova hranica od 6 rokov veku .
Jazdci zbierajú v seriáli body pre kvalifikáciu do Finále – Majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa sčítajú po odjazdení celého seriálu.
Pri registrácii Green Rider -začiatočnika
pre sezónu 2015 bude
požadovaný písomný súhlas rodiča alebo iného zákonného zástupcu ak je
mladší jako 18 rokov.
Body do Šampionátu SAWRR sa počítajú len členom SAWRR a len od dátumu
zaplatenia členského príspevku za rok 2015.

2. Ocenenie v kategórii- Green Rider
titul - Green Rider High Point Champion
Titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň) s najväčším
dosiahnutým počtom bodov v každej vyhlásenej finálovej disciplíne z celého
ročníka seriálu Šampionátu SAWRR.
Výsledky z Finále - Majstrovstvá Slovenska - sa do tohoto ocenenia
nezapočítavajú.
Cenou pro tento titul je Pohar.
titul - Green Rider Reserve High Point Champion
Titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň) s druhým najväčším
počtom bodov v každej vyhlásenej finálovej disciplíne z celého ročníka seriálu
Šampionátu SAWRR.
Výsledky z Finále - Majstrovstvá Slovenska - sa do tohoto ocenenia
nezapočítavajú.
Cenou pro tento titul je pohár.
titul - Green Rider Champion Slovak Republic - Majster Slovenska
Tento titul získava štartovná dvojica (jeden jazdec + jeden kôň), ktorý vo finále
získa najlepší výsledok v každej vyhlásenej finálovej disciplíne.
Cenou pre tento titul je pohár,
Finálové disciplíny:
Drezúrne: Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship,
Reining:
Reining-All Ages
Rychlostné: Barrel Race, Pole Bending
Pracovné: Cattle Penning, Ranch Sorting, Ranch Roping,

Ocenenie - Najrýchlejší čas a body- Green Rider
Z celého ročníka bude vyhlásený najrýchlejší čas a najväčší počet bodov
z každej disciplíny. Vyhlásený jazdec a kôň získava diplom + prípadné vecné
ceny podľa aktuálnych sponzorských darov.

3. Kvalifikácia na Finále – Majstrovstvá Slovenska - Green Rider
Z celého ročníka seriálu Šampionátu SAWRR je kvalifikových prvých 15
štartovných dvojic – teamov z každej vypísanej finálovej disciplíny.
Na Finále – Majstrovstvá Slovenska postupujú len členovia SAWRR
Tento titul može získat len Slovák a cudzi štatný prislušník s trvalím pobytom na
Slovensku.

Do teamových disciplín sa môžu kvalifikovať len stabilné
teamy, ktoré sa zaregistrovali v programe pod názvom teamu.
Vrámci teamov je možná výmena len koňa, nie jazdca.
Kvalifikovaní môžu štartovat na Finále – Majstrovstvá Slovenska.
Pri finále sa pôjdu pracovné disciplíny trojkolovo, ale hodnotené a započítané
budu len dve najlepšie kolá.
Aktuálne priebežné poradie po každom kole Šampionátu SAWRR bude vždy
zverejnené na stránkach www.eurorodeo.eu a www.sawrr.sk
V prípade bodovej zhody v kvalifikácii rozhoduje vyšší počet bodovaných štartov,
pri zhode bodov sa bude konať rozstrel. Rozstrel sa bude konať v deň finále
pred danou disciplínou. Na rozstrel je nutné potvrdiť účasť, v prípade absencie
jedného zo zúčastnených postupuje automaticky ten, ktorý je prítomný. Rozstrel
se bude konať v danej disciplíne (v tej, v ktorej došlo k zhode) pri teamových
disciplínach v disciplíne Ranch Sorting
Pri Finále –Majstrovstvá Slovenska 2015 budú všetky štartovné dvojice a teamy
štartovať s nulovým score!!!!!!
Ak sa zúčastní jazdec jednej disciplíny s viacerými koňmi, získa v prípade
viacnásobného umiestnenia finančne výhry, poháre i vecné ceny za všetky
umiestnenia. Pre kvalifikáciu do finále bude hodnotená vždy dvojica jazdec a
kôň=štartovná dvojica.
Vo finále se pôjde hlavná disciplína jednotlivcov iba za predpokladu, že sa
kvalifikuje aspoň 5 štartovných dvojíc alebo teamov.

4. Prihlášky- Green Rider
Štartovať na Šampionáte SAWRR môžu členovia SAWRR alebo nečlenovia.
Nečlenovia môžu štartovať za hosťovací poplatok 10 eur pre každé kolo.
Členvovia iných organizaci napr .WRC, PRCZA, TPA, RodeoCoral, WHL
budú tiež platiť hosťovací polatok . V prípade, že sa jazdec stane členom
v priebehu roka, bude mu už uhradený hosťovací poplatok odpočítaný
z členského poplatku.
Nečlen SAWRR nemôže zasiahnuť do poradia High Point Champion a
Champion Slovak Republic Členstvo do SAWRR je možné zaregistrovať
v priebehu celého roka, ale body do Šampionátu sa počitajú až od dátumu
zaplatenia celého členského príspevku.
Jazdec musí vyplniť prihlášku ku každému jednotlivému kolu online na adrese
www.eurorodeo.eu, najneskôr do dátumu uzávierky uvedenej v propozíciách
pretekov.
Na základe toho budú pripravené štartovné listiny.
Prihlásenie po termíne bude možné , nebude penalizované .
V prípade viacdenných pretekov je možné na základe vopred podanej žiadosti zo
závažných dôvodov
absolvovať všetky kolá v jeden deň. Táto možnosť môže byť schválená len raz
za športovú sezónu a to pre jednotlivcov i pre celý team. V tomto prípade štartuje
požadujúci ako prvý a potom vo vylosovanom poradí . Táto výnimka môže byť

udelená maximálne trom jazdcom alebo teamom v rámci jedného kola
Šampionátu SAWRR. Túto žiadosť je potrebné zaslať na e- mailovou adresu:
dobes@bricol.mobi a v kópii na tajomnik@sawrr.sk

5. Štartovné, poplatky a výhry- Green Rider
Štartovné za disciplínu za jednu štartovnú dvojicu : si určuje usporiadateľ doporučujeme max 7 eur.
Poplatok za dobytok za štartovnú dvojicu na disciplínu: si určuje usporiadateľ –
doporučujeme 3 eur
Kancelársky poplatok : 2 eurá jednorázovo na celé kolo – je predpísaný a určený
pre ľudí v kancelárii pretekov
Poplatok na pracky/poháre: 2eur/disciplína len pre členov SAWRR –vyberá a
odvedie usporiadateľ/kancelária pretekov na účet SAWRR do 5 dní od
uskutočnenia pretekov
Poplatok za ustajnenie : si určuje usporiadateľ

Štart v disciplíne je možné bezplatne stornovať do uzávierky pretekov na
www.eurorodeo.eu www.sawrr.sk
Zaplatené poplatky za ustajnenie, štartovné a ubytovanie môžu byť vrátené len
vtedy, ak boli zle vyčíslené, a to iba do výšky chybného rozdielu.
Jeden jazdec a kôň vytvárajú spolu štartovnú dvojicu.
Jedna štatovná dvojica môže štartovať vrámci jednej disciplíny v každej triede
jedenkrát, v teamových disciplínach 2x.
V teamových disciplínach pri druhom štarte musí byť druhý alebo tretí člen
teamu iný jazdec.
Teamy musia byť zaregistrované na začiatku sezóny a vytvoriť názov teamu,
ktorý budú používať celú sezónu.
Zmena jazdcov v teame nie je povolená, je možná len zmena koňa.
Kôň môže v disciplíne štartovať s rôznymi jazdcami. Ak však hlavný
rozhodca alebo veterinár usúdi, že kôň je preťažený, ďalšie štarty po tomto
zistení nebudú povolené.
Výhry:
Peňažné a vecné ceny
Výhry
Triedy
Vecné
Stuhy
Finančné ceny
poháre
ceny
Green
Rider

Povinné
1-6.
miesto

žiadne

povinné 1.
miesto

vitané

Bodové ohodnotenie do Šampionátu SAWRR :
Tabuľka pre udeľovanie bodov CHAMPION SAWRR
Počet štartovných dvojíc
1
2
3
4
5
6.

Umiestnenie
1. 2. 3. 4. 5. 6. atď.
1
2 1
3 2 1
4 3 2 1
5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1

Poradie štartujúcich losuje počitač, v pripade dvojkolových disciplín sa
spravidla poradie otáča. Pri trojkolových disciplínach sa pri treťom kole generuje
nové poradie.
Ak sa jazdec zúčastní jednej disciplíny s viacerými koňmi, získa v prípade
viacnásobného umiestnenia finančné výhry, poháre, vecné ceny i bodový zisk za
všetky umiestnenia. Body budú pripisované
dvojici jazdec a kôň = štartovná dvojica.

6. Ostatné ustanovenia- Green Rider
Rovnako jako v kategorii open
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