CHAMPION SAWRR
059. Titul SAWRR – Champion sa získava výhradne prostredníctvom SAWRR. Titul sa udeľuje
v kombinácii jeden jazdec – jeden kôň, ktorí na súťažiach typu „A” a „B” usporiadaných pod
hlavičkou SAWRR na území SR, ktorí získali najviac bodov v danej súťažnej disciplíne.
Titul Champion SAWRR sa vyhlasuje pre Mládež, Open a Non Pro. Uchádzať sa o titul
Champion SAWRR sa môžu jazdci podľa všeobecných pravidiel, ktoré špecifikujú vek
jazdcov v triedach. Jazdec musí mať včas zaplatený členský príspevok na daný rok,
a vyplnené svoje členské číslo preukazu v profile na http://rodeo.ranch13.sk/

060. Keď je titul Champion SAWRR udelený, bude v SAWRR evidovaný. Evidencia Titulov
získaných v SAWRR je na internetovej stránke SAWRR v záložke Champion SAWRR.
061. Body sú prideľované nasledujúcim spôsobom:
 výsledky sa započítavajú zo všetkých pretekov typu „A“ a „B“ v sezóne usporiadaných
na území SR pod hlavičkou SAWRR,
 body sú prideľované podľa nasledujúceho systému:
 podľa počtu štartujúcich dvojíc SAWRR v disciplíne,
Tabuľka pre udeľovanie bodov CHAMPION SAWRR
Počet štartovných dvojíc
1
2
3
4
5
6 atď.
50 a viac
100 a viac

Umiestnenie
1.
2. 3. 4. 5.
1
2
1
3
2 1
4
3 2 1
5
4 3 2
1
6
5 4 3 2
50 49 48 47 46
100 99 98 97 96

6.

atď.

1
45 atd.
95 atd.

V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
1) vzájomné lepšie umiestnenie jazdcov s rovnakým počtom bodov,
2) lepšie umiestnenie na Majstrovstvách SR.
Pre kvalifikáciu získania titulu Champion SAWRR musí kombinácia jeden jazdec – jeden kôň
dosiahnuť najmenej 60 % z max. možných získaných bodov v danej disciplíne. (To znamená, že sa
musí zúčastniť minimálne na 60 perc. pretekov. príkl. : je 10 pretekov v sezóne, jazdec musí byť min. na
6tich pretekoch účastník, aby mohol byt vyhlásený za championa.
Body sa zarátavajú na základe poctu jazdcov v disciplíne, bez ohľadu na to či sú v disciplíne štartujúci aj
zahraniční jazdci. Príkl.: štartuje 12 jazdcov, z toho sú traja jazdci zahraničný , v poradí prvý umiestnený
ma 12 bodov a posledný umiestnený 1 bod (bez redukovaného poradia)).

Koeficienty Champion SAWRR:
Za všetky preteky SAWRR sa započítava koeficient 1
Za Majstrovstvá Slovenska SAWRR sa započítava koeficient 1,2
Za Stredoeurópsky Pohár usporiadaný na území Slovenska, kde je SAWWR hlavný usporiadateľ
sa započítava koeficient 1,3

KÔŇ ROKA
062. Tituly:
 „Kôň roka vo westernovom jazdení v Drezúrnych disciplínach“
 „Kôň roka vo westernovom jazdení v disciplínach Reiningu“
 „Kôň roka vo westernovom jazdení v Pracovných disciplínach“
 „Kôň roka vo westernovom jazdení v Rýchlostných disciplínach“
 „Kôň roka vo westernovom jazdení v disciplíne Cutting“
Titul získava kôň (môže štartovať aj pod rôznymi jazdcami), na SAWRR súťažiach typu „A“ a
„B“ a tiež zahraničných pretekoch za najvyšší súčet bodov v disciplínach v danej kategórii
 Reining disciplínach
 Drezúrnych disciplínach
 Pracovných disciplínach
 Rýchlostných disciplínach
 Cutting disciplínach
Titul je udeľovaný pre OPEN, MLÁDEŽ, NON PRO
Titul Kôň roka sa získava výhradne prostredníctvom SAWRR a SJF. Titul sa udeľuje iba koňom
s platnou licenciou SJF a vyplneným životným číslom koňa, krajiny pôvodu, a číslom licencie
SJF v správnom tvare 01234 v registracii http://rodeo.ranch13.sk/
063. Titul „Kôň roka vo westernovom jazdení v Drezúrnych disciplínach“ získava kôň na
základe súčtu bodov z týchto disciplín:
 Western Pleasure
 Trail
 Western Horsemanship
 Western Riding
 Superhorse
 Showmanship at Halter
Titul „Kôň roka vo westernovom jazdení v Reining disciplínach“ získava kôň na základe
súčtu bodov z týchto disciplín:
 Reining
Titul „Kôň roka vo westernovom jazdení v Rýchlostných disciplínach“ získava kôň na
základe súčtu bodov z týchto disciplín:
 Barrel Racing
 Pole Bending
Koeficienty pre rýchlostné disciplíny:

 Štarty, kde sa preteká bez stanovenia divízii sa udeľuje koeficient 1
 Preteky NBHA, AQHA, APHA:
Divízia 5, 4, 3 – koeficient 1,3
Divízia 2
- koeficient 1,4
Divízia 1
- koeficient 1,5
 Preteky Majstrovstvá Európy, Účasť na Majstrovstvách Sveta:
Divízia 5, 4, 3 – koeficient 2,0
Divízia 2
- koeficient 2,1
Divízia 1
- koeficient 2,2
 Majstrovstvá Sveta finále:
Divízia 5, 4, 3 – koeficient 2,5
Divízia 2
- koeficient 2,6
Divízia 1
- koeficient 2,7
Titul „Kôň roka vo westernovom jazdení v Pracovných disciplínach“ získava kôň na základe
súčtu bodov z týchto disciplín:
 Lasovanie
 Team Penning
 Catle Penning
 Ranch Sorting
 Ranch Roping
 Team Sorting
 Trailer Loading
 Team Roping
 Ranch Cutting
 Calf Roping
 Clifornia Ranch Roping
 Speed Penning
 Calf Branding

Titul „Kôň roka vo westernovom jazdení Cutting disciplínach“ získava kôň na základe
súčtu bodov z týchto disciplín:
 Cutting
064. Keď je titul „Kôň roka Western v Drezúrnych disciplínach“, „Kôň roka Western v Reining
disciplínach“, „ Kôň roka Western v Rýchlostných disciplínach“, „ Kôň roka Western
v Pracovných disciplínach“ a „Kôň roka vo westernovom jazdení Cutting“ udelený, bude v
SAWRR evidovaný. Evidencia Titulov získaných v SAWRR je na internetovej stránke SAWRR
v záložke Kôň Roka.
065. Body sú prideľované podľa počtu štartujúcich dvojíc v súťaži vynásobené koeficietom
obtiažnosti jednotlivých podujatí:
a)
Majstrovstvá Sveta finále, FEI finále - koeficient 2.5
b)
Majstrovstvá Sveta účasť, FEI účasť, ME finále - koeficient 2,0

c)
d)
e)
f)

AQHA, NCHA, NRHA, APHA, NBHA – 1,5
SEP, Národne zahranicne asociacie ako napr. WRC - koeficient 1.3
M SR SAWRR – 1,2
SAWRR - koeficient 1.0

Kôň môže získavať body zo všetkých pretekov SAWRR a zahraničných štartov.
Každý jazdec je povinný odovzdať výsledky zo zahraničného preteku a preteku spriatelenej
organizácie do 30 dní od preteku, tajomníkovi SAWRR, ktorý je povinný tieto výsledky
zverejniť na web stránke SAWRR.
V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí v rebríčku „Kôň roka“:
1) Vzájomné lepšie umiestnenie koní s rovnakým počtom bodov
Tabuľka pre udeľovanie bodov „Kôň Roka“
Počet štartovných dvojíc
1
2
3
4
5
6 atď.
50 a viac
100 a viac

Umiestnenie
3. 4. 5. 6.

1.
2.
atď.
1
2
1
3
2 1
4
3 2 1
5
4 3 2
1
6
5 4 3 2 1
50 49 48 47 46 45 atd.
100 99 98 97 96 95 atd.

Štarty zo zahraničia budú započítané len v prípade doloženia výsledkov na oficiálnych
výsledkových listinách, príp. zaslaní linku na stránky usporiadateľa alebo organizácie, kde sú
uvedené oficiálne výsledkové listiny.

