
                  
SLOVENSKÁ  ASOCIÁCIA  WESTERN  RIDINGU A RODEA 

 

22. Snem členov SAWRR a priaznivcov westernového jazdenia  
 

24. január 2015 Bystrička 
  

 
PROGRAM :    
1130 – 1230  obed a prezentácia 
1230 – 1700 Snem SAWRR  
 
Snem začal 1 hod po oficiálnom termíne otvorenia Snemu, t.j. o 13.30 hod, nakoľko o 12.30 nebola prítomná 
nadpolovičná väčšina členov 
 
Prítomných bolo 21 členov oprávnených hlasovať, po začatí snemu sa doprezentovali ešte 2 členovia 
 
Volebná a návrhová komisia: Martina Jablonická, Mária Jablonická, Katarína Starovecká – za 21/21 
 
Overovateľ zápisnice: Peter Šimek – za 21/21 
 
Program Snemu - schválený 21/21 
 
Vyhodnotenie roka 2014 – uskutočnilo sa 17 pretekov, 1425 štartov 
 
Členovia: 
2013 počet členov 89 
2014 počet členov  95 
 
Z toho stabilných členov  50   - zaplatené  2013 a 2014 
39  -  boli  členmi v roku  2013   a v roku 2014 neboli 
48  -  noví  členovia  v roku  2014  
 

  Vyhodnotenie SEP 2014 – slovenský tím podal výborný výkon, od roku 2015, resp. 2016 by mal byť SEP 
organizovaný už len na Slovensku, nakoľko leží geograficky najvýhodnejšie a aj arény a ostatné podmienky 
sú na Slovensku zabezpečené adekvátne. Do budúcna je potrebné zabezpečiť adekvátne povrchy pre všetky 
disciplíny a veterinára s kompletných vybavením. Výbor rokoval aj o možnosti jedného zahraničného 
rozhodcu mimo krajín SEPu. Finálne sa k organizácii v roku 2015 vyjadrí výbor SEPu do konca feburára, A. 
Bučková bude počas roka 2015 vykonávať funkciu prezidentky SEPu. 
 
Členské príspevky na rok 2015 vo výške:  
30 eur (jazdiaci člen – mládež a nejazdiaci člen bez ohľadu na vek 
50 eur (jazdiaci člen nad 18 rokov) 
500 eur (celoživotné členstvo 
boli schválené – 23/23, proti 0, zdržal sa 0 
Členské príspevky je potrebné uhradiť do 31.3. 2015 
 
Bol schválený tiež hosťovací poplatok pre nečlenov SAWRR vo výške 10 eur/preteky – 23/23 za. 
Zníženie členských príspevkov ako aj hosťovacieho poplatku bolo navrhnuté a schválené so zámerom 
motivovať jazdcov - nečlenov SAWRR, stať sa členom. 
 
Bol prezentovaný plán aktivít 2015 a kalendár súťaží na rok 2015 (kalendár v prílohe) 
Podmienky na usporiadanie pretekov a práva a povinnosti usporiadateľov boli spracované do samostatného 
materiálu, ktorý bude v tejto upravenej forme distribuovaný usporiadateľom pretekov. Kalendár sa môže 
výkonnou radou ešte upraviť na základe zverejnenia medzinárodných kalendárov pretekov. 
 



Boli odsúhlasené upravené Pravidlá SAWRR – 20/20 za  a Pravidlá šampionátu a organizačné pokyny pre 
rok 2015 – 21/21. 
 
Ohľadne MSR - 18/20 členov bolo  za to, aby podmienou na získanie tutulu Majstra SR bol trvalý pobyt na 
Slovensku, 2/20 členov hlasovalo za možnosť, aby to mohol byť len Slovák. 
 
V reiningu sa MSR nebudú v pokynoch limitovať počtom kôl – je to na rozhodnutí usporiadateľa, musí sa to 
však vyhlásiť pred prvým štartom. 
 
Reining All round Champion nebude – odsúhlasilo 22/22 
 
Bol objasnený pojem Green rider – týka sa len jazdca počas prvého roka jeho pretekania. 
 
Prvý štart, prvé preteky – green rider – nebude platiť 10% pokutu za neskoré prihlásenie sa na preteky. 
 
 
Správa/prehľad o hospodárení – schválená/ý 20/20 (v prílohe) 
 
Rozpočet SAWRR 2015  – schválený 20/20 (v prílohe) 
 
Diskusia – členovia apelovali na usporiadateľov, aby zabezpečili na každých pretekoch prezenčne lekára, 
veterinára a kováča, ako je to v pravidlách pre usporiadanie sútaží 
 
Voľby 
 
Prezídium 
 
Prezident – Peter Dobeš 
 
Viceprezident – Kamil Beláň 
 
Tajomníčka – Alexandra Bučková 
 
 
Výkonná rada 
 
Prezident – Peter Dobeš 
 
Viceprezident – Kamil Beláň 
 
Tajomníčka – Alexandra Bučková 
 
Predáčka rozhodcov – Katarína Starovecká 
 
Zástupca jazdcov – Peter Šimek 
 
Zástupca usporiadateľov – Branislav Šablatúra 
 
Prezídium a výkonná rada boli schválené 22/22. 
 
Disciplinárna komisia  - bude tvorená výkonnou radou – za 20/20. 
 
Kontrolná a revízna komisia 
 
Predseda – Juraj Lehocký 
 
Členky – Zuzana Dobešová a Katarína Beláňová 
 
KRK bola schválená 18/19, jeden člen sa zdržal hlasovania. 
 
 



Rôzne  
Bolo dohovorené, že na www stránku SAWRR sa doplní na viditeľné miesto sekcia: 
Chcem sa stať členom, v ktorej bude prihláška a všetky potrebné informácie pre záujemcov o členstvo 
Do pokynov pre usporiadateľov sa uvedie, že môžu vypísať v prípade záujmu aj triedu deti. 
S usporiadateľmi sa prerokujú možnosti zabezpečenia maximálnej možnej lekárskej a veterinárnej služby 
počas pretekov. 
 
 
Uznesenie 
Snem SAWRR sa uzniesol na vyššie uvedených odsúhlasených bodoch – členské príspevky, správa 
o hospodárení, rozpočet 2015, Pravidlá SAWRR a Pravidlá šampionátu a organizačné pokyny pre rok 2015 
a všetkých ďalších vyššie uvedených odhlasovaných bodoch. 
 
 
 
 
Zapísala: Alexandra Bučková 
 
Overil: Peter Šimek 
 

V Bystričke 24.1. 2015 


