
        2. Kolo pretekov – Cutting Ranch Hosťová 

Miesto : Cutting Ranch Hosťová  Usporiadateľ: Cutting Ranch Hosťová 

Termín: 18.07.2021 

Riaditeľ pretekov: NBHA Slovakia  Rozhodca: 

Lucia Lukášová 

Veterinár: zabezpečený – na telefone 

Kováč: nezabezpečený – na telefone Hlásateľ: zabezpečený 

Lekárska služba: N - na telefone 

  Kancelária: 

  Karin Kelementová 

Aréna, opracovisko, boxy, ubytovanie: 
Aréna: Hala , pieskovo hlinitý povrch Vonkajšia aréna: pieskovo hlinitý 

Rozmer: 30x60     povrch 

Rozmer: 38x70 

Ustajnenie: mobilný box   Ubytovanie: možnosť ubytovania 

Cena: 15e /za každý načatý deň  priamo na Ranči 

- žiadosť usporiadateľa :   Cena: 

Každý kôň musí mať ustajnenie v  10e za noc /osoba 

boxe z dôvodu menšieho pohybu  apartmán : 30eur noc 

medzi luďmi.     ceny sú orientačné , viac info cez 

Ďakujeme za pochopenie.   telefon. 

kontakt: M. Kučírek : 0905841622 
 

 

  



 

Spôsob platenia: Priamo na mieste v 

kancelárii pretekov. 

Poplatky :      Členské poplatky : 

Jazdecká dvojica 15 eur/mládež  prevodom na účet NBHA : 

Jazdecká dvojica 10 eur/ Non-pro  Mládež 30eur 

Jazdecká dvojica 25eur/ Open  Open 40eur 

Kancelársky poplatok 2 eur 

jednorázovo za jazdeckú dvojicu. 

Štartovné poplatky, poplatky za boxy 

a ubytovanie sa platia v kancelárii 

pretekov. 

Ceny :       
 

                                                                                     Open 

  Open – do počtu 15 jazdcov sa otvárajú            1D 

  2 divízie, nad 15 jazdcov 3 divízie                        1.miesto : stuha , plaketa , finančná odmena 

                                                                                     2.miesto : stuha , plaketa , finančná odmena 

  Finančná výhra:                                                       3.miesto : stuha , plaketa , finančná odmena 

  80% z vybratého štartovného ide späť               2D 
  do výhier systémom:       1.miesto : stuha , plaketa , finančná odmena 

  pri 3 divíziách: pri 2 divíziách:   2.miesto : stuha , plaketa , finančná odmena 
   1D = 50%    1D = 60%    3.miesto : stuha , plaketa , finančná odmena 
   2D = 30%    2D = 40%    3D 
   3D = 20%       1.miesto : stuha , plaketa , finančná odmena 

  rozdelenie výhry v Divíziách:                                2.miesto : stuha , plaketa , finančná odmena 

   1.miesto 50%      3.miesto : stuha , plaketa , finančná odmena 
  2.miesto 30% 

   3.miesto 20%  
 
  



 

  Mládež – do počtu 10 jazdcov sa otvára 1D  Mládež 
  (vyhodnot.6 miest), nad 10 jazdcov = 2D   1.miesto : stuha , plaketa , finančná odmena 
  (vyhod.prvé 3 miesta v každej divízii)    2.miesto : stuha , plaketa , finančná odmena 
         3.miesto : stuha , plaketa , finančná odmena 

            4.miesto : stuha , plaketa 

   Non-Pro – bez divízií      5.miesto : stuha , plaketa 

    vyhodnotené sú prvé 3 miesta     6.miesto : stuha , plaketa 

 
 Non-Pro: 

  Jazdcovi, ktorý nie je členom NBHA Slovakia       1.miesto : stuha , plaketa 

  bude vyplatená výhra vo výške 50% zo sumy      2.miesto : stuha , plaketa 

  určenej finančnej odmeny!!!        3.miesto : stuha ,plaketa 

 

Prihlasovanie formou emailu cez stránku : cez www.nbha.sk 

Časový harmonogram, Nedeľa 18.07.2021 
-kancelária pretekov - 09:00 – 10:30 

-začiatok pretekov - 11:00 

začiatok pretekov 11:00 

Pole bending Mládež / Pole bending Non-Pro / Pole bending Open 

obedná prestávka 1 hodina 

Barrel race Mládež / Barrel Race Non-Pro/ Barrel race Open 

Uvedenie časového harmonogramu je orientačné v závislosti od počtu 

prihlásených jazdcov. Dekorácia prebieha po každej discipline. Dekorácia je 

povinná - len riadne ustrojená dvojica!!! Usporiadateľ je oprávnený upraviť v 

prípade potreby začiatky štartov jednotlivých disciplín po obdržaní prihlášok 

jazdcov. Usporiadateľ je oprávnený zrušiť disciplínu v prípade, ak na ňu 

nebude prihlásený dostatočný počet jazdcov. V prípade prihlásenia veľkého 

počtu jazdcov na preteky ako také, môže dôjsť k zrušeniu niektorej z disciplín 

podľa uváženia usporiadateľa. 

 



Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej 

písomnej prihlášky, usporiadateľ nenesie zodpovednosť za úrazy jazdcov a 

koní, ani za straty vzniknuté počas celej akcie. Pred vyložením koní je potrebné 

predložiť pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami, očkovania platné 

podľa schématu – chrípka, povolenie k športovému presunu koní, rozbor krvi 

na sezónu 2021- testované na infekčnú anémiu koní (IAE). Jazdci a podkoniari 

musia rešpektovať vyhradené zóny pre pohyb koní a tiež zoznam ustajnenia 

pripravený organizátorom pred začiatkom pretekov. Kone sa nesmú ani 

náhodou vyskytnúť v zóne určenej pre pohyb divákov. Jazdcom nie je dovolené 

svojvoľne meniť miesto ustajnenia koňa. Nedodržaním tohto ustanovenia 

môže byť jazdec zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta v podobe 

nevyplatenia prípadnej výhry. 

Jazdci do 18 rokov musia predložiť notársky (alebo na matrike) overený súhlas 

s pretekaním zákonného zástupcu !!! 

 


