
Všeobecné Pravidlá 
Otvorených Majstrovstiev Slovenska 18.09.2021 v disciplíne 

Barrel Race a Pole Bending   
 

 
Zúčastniť sa môžu všetci jazdci zo všetkých asociácii bez ohľadu na: 
-platné členstvo za rok 2021 (vo všetkých asociáciách ) 
-bez kvalifikácie 
Dôvod uskutočnených Otvorených MSR je ten, aby mali možnosť všetci jazdci zúčastniť sa tohto preteku a v daný 
deň ohodnotiť toho najlepšieho zo všetkých. 
 

- zúčastniť sa môžu aj jazdci zo zahraničia 

 
Titul – Majster SR, I. Vicemajster SR, II. Vicemajster SR - na otvorených Majstrovstvách Slovenska môže získať 
len jazdec so Slovenským občianstvom (štátny občan SR). 
 

Vyhodnotenie titulu: 
- vyššie uvedené tituly získavajú iba jazdci umiestnený na prvých troch miestach v 1D 
- v prípade jazdcov - cudzincov, ktorí sa umiestnia na priečkach z prvých troch miest v 1D – získajú dané 
umiestnenie, budú dekorovaní kokardou, pohárom a príslušnou finančnou odmenou, ale titul nezískajú. 
Titul (Majster,  I. Vicemajster , II. Vicemajster) v tomto prípade získa prvý nasledujúci jazdec so slovenským 
občianstvom po jazdcovi, ktorý nemá slovenské občianstvo. Takýto jazdec (so slovenským občianstvom) bude 
dekorovaný šerpou a pohárom – celkové poradie sa však nemení. 
 
 
Preteky Otvorené MSR sa  štartujú a riadia pravidlami NBHA Slovakia, 
ktoré sú prevzaté z americkej NBHA. Týmito pravidlami sa riadia všetky Národné poháre, Európsky pohár alebo 
World cup. 
Na tomto preteku sú povolené maximálne 4 štarty pre jedného koňa!!! 
 
Najčastejšie kladené otázky v pravidlách (jazdy): 
- bič – barrelový na ruku alebo hrušku sedla, ostrohy a zubadlá všetkého druhu – sú povolené 
- bičovanie po zvalení sudu alebo tyčky – nie je povolené 
- nadmerné použitie pobádacích pomôcok je kontrolované kvalifikovaným rozhodcom a vyhodnotené buď 
napomenutím alebo v prípade otvorenej rany koňa – krvácajúcej – je jazdec diskvalifikovaný 
 
- za zhodený sud alebo tyčku v kategórii Open –  no-time (všetky časy budú vždy zapisované) 
- za zhodený sud alebo tyčku v kategórii Mládež – k času sa pripisuje +5sekúnd 
 
Kompletné pravidlá si môžete pozrieť na stránke www.nbha.sk 
 
Spolu usporiadateľom môže byť každá asociácia zo SR, ktorá sa venuje disciplínam Barrel Race a Pole Bending. 
Všetkým asociáciám bude poslaný dokument o možnosti spolupráce pre štartovanie na Otvorených MSR. 
V prípade potvrdenia spolupráce si môžu asociácie, ktoré sa chcú spolupodieľať na konaní Otvorených MSR 
2021, stanoviť dodatočné ohodnotenie svojich alebo všetkých  jazdcov formou sponzorských darov a podobne. 
S potvrdenou spoluprácou s danou asociáciou je spojené aj rozdelenie nákladov na uskutočnenie týchto 
pretekov. 
 
 
Tešíme sa na Vás 18.09.2021 v sobotu – Ranč na Striebornom jazere, Galanta. 
 
Pre viac otázok ohľadom tohto preteku sa môžete informovať na tel.č. : 00421948769825 

alebo email : slovakianbha@gmail.com 

http://www.nbha.sk/

