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Příjezd a veterinární přejímka: Pátek  od 18-21.hodin 
Sobota 7-11.hodin 
S sebou jsou nutné platné veterinární doklady - očkovací průkaz, krve pro sportovní přesuny, ne 
starší 6ti měsíců. 
Veterinární dozor: Mvdr Jeřábek Pavel 602563535 
 
Veterinární přejímka: Před vyložením koně je nutné předat veškeré veterinární doklady do show office a předvést koně k 
veterinární kontrole. Všem koním budou zkontrolována očkovací schémata, povolenky ke 
sportovním přesunům a kůň s jakýmikoliv projevy chorob, nebude vpuštěn do areálu. 
 
Opracování: Jízdárna bude otevřena od pátku 16hodin.  
 
Show office: Show office bude otevřen od pátku od 18ti hod do soboty 12.hod pro přihlášky,jinak po celý průběh 
závodů  
 
Hlavní rozhodčí:  Jakub Strnad   
Pomocný rozhodčí: Miroslav Šedivý   
 
Uzávěrka přihlášek je do každého  posledního čtvrtku včetně reservace boxů 
Startovné: Cuttle fee 150kč za dobytkářské disciplíny pro každou dvojici 
Office fee 50kč pro každou dvojici. 
Cuttle fee a Office fee je jednorázový poplatek za každou startovní dvojici. 
Startovné 400kč za dvojici a disciplínu. 
Pro nečleny je jednorázový příplatek 200kč za dvojici jezdec kůň/víkend. 
 
Startovné a poplatek za ustájení se platí po příjezdu v show office. 



 
Objednávky  boxů provede po přihlášení do systému přihlášek na závody Mobilní boxy                            14x            300kč/den 
Mobilní boxy venku bez střechy   dle potřeby          200kč/den 
Venkovní ohrádky                    dle potřeby           150kč/den 
Zastřešené štonty    20x          150kč/den 
Štont + ohrádka   20x          200kč/den 
Nádoby na jádro a vodu nejsou k dispozici. Ohrádky vracejte prosím čisté a vyklizené, jinak budou 
zálohovány 200kč na víkend, 
 
Ubytování je nutno zajistit přímo: Lesní penzion Podmitrov - tel: 732575100  cca 1,5km od arény 
nebo cca 3km od arény  
Penzion  739617756 
Nebo stany a auta přímo v areálu zdarma. 
 
Parkování: Parkování bude v ohradách u areálu. Prosím řiďtě se pokyny pořadatelů. 
 
Pravidla: Disciplíny pod lavičkou TPACZ budou posuzovány podle pravidel TPACZ 
 Vypsané disciplíny: 
Team Roping – jackpot 
Ranch Roping – Jackpot 
Team Penning O+J – finálová 
Ranch Sorting O+J – finálová 
Cattle Penning O+J– finálová 
Trailer Loading O+J – finálová 
Barrel Race O+J + Kids – doplňková 
Pole Banding O+J – doplňková 
 

 
Výhry u finálových disciplín: 
Team Penning, Ranch sorting, Cattle Penning, Speed Penning , Trailer Loading, Open Arena 
Sorting 
 
1.místo    1.500,-   u teamových 3 člených disciplín 4.500,- 
2.místo    1.000,-   u teamových 3 člených disciplín 3.000,- 
3.místo      600,-   u teamových 3 člených disciplín 1.500,- 
4.místo      300,-    u teamových 3 člených disciplín   900,- 
5.místo      200,-    u teamových 3 člených disciplín   600,- 
6.místo      100,-    u teamových 3 člených disciplín   300 
 
 
 
 



Výhry u nefinálových disciplín 
Ranch Roping, Barrel Race, Pole Banding 
1.místo    1200,-  u teamových 3 člených disciplín  3.600,- 
2.místo      900,-  u teamových 3 člených disciplín  2.700,- 
3.místo      500,-   u teamových 3 člených disciplín 1.500,- 
4.místo      200,-   u teamových 3 člených disciplín   600,- 
5.místo      100,-   u teamových 3 člených disciplín   300,- 
 
Výhry u Jackpotových disciplín 
100% startovného zpět do výher, rozdělení po dohodě s jezdci 
 
Výhry pro juniory 
U juniorských disciplín bude vyplaceno 70% ze startovného 1 místo 50%, 2 místo 30%, 
 3 místo 20% 
 
 
Přihlášky online na webových stránkách www.eurorodeo.eu 
http://www.eurorodeo.eu/aktivni-zavody 
email: westernshop@westernshop.cz 
 
Slavnostní nástup bude v sobotu cca 13 hodin, dle disciplín. Jezdci budou při nástupu 
jmenovitě vyvoláváni.  
 
 
Divácká soutěž - VOLBA MISS RODEO 2013. Diváci, kteří vyplní anketní listky na stánku TPAcz 
dostanou zdarma slosovatelný kupon. V sobotu I  neděli v průběhu závodů se budou losovat 
dárkové balíčky Mitrovského dvora a jezdecké potřeby firmy Westernshop. 
 
Vstup zdarma : - nutno vyplnit a odevzdat přímo u vstupu 
 
Kontakty: Informace o závodech Lenka Svobodová  733104326 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 


