
PROPOZÍCIE:  RANČ NA STRIEBORNOM JAZERE-GALANTA 

                                

Názov pretekov:   2. kolo Championat SAWRR –dobytok, NBHA+SAWRR- rýchlostky  

Miesto : Ranč na Striebornom jazere 
Esterházyovcov 3153/29, 924 01  Galanta 
GPS súradnice: S48.1985153,  V17.73279939999 

Termín:  10. 06. – 11. 06. 2017 

Súťaž typu:  „B“ Usporiadateľ:   Ranč na Striebornom jazere, Galanta 
Riaditeľ pretekov: Bc. Miriam Šablatúrová 
 

Hlavný usporiadateľ: Ranč na Striebornom jazere, 
Esterházyovcov 3153/29, 924 01  Galanta 

Hlavný rozhodca dobytkárskych disciplín:  
Jakub Strnad 
Rozhodca dobytkárskych disciplín: Alexandra 
Ferová 

Hlásateľ:  Laco Sekerka 

 Kancelária :  Peter Dobeš, Silvia Kubíková 
 

Veterinár:  nezabezpečený  
 

Správca opracoviska:  Silvester Križan 

Kováč: nezabezpečený  
 

Lekárska služba:  nezabezpečená 

Kolbisko, ustajnenie, ubytovanie :  

1. Prestrešená jazdiareň:  40x90,      
pieskovo-hlinený povrch  

 2. Kolbisko: 40x60 m pieskovo-hlinený povrch  
 3. Opracovisko:  20 x 40 m pieskovo-hlinený  povrch 

Ustajnenie:   
ÁNO priamo cez prihlášku na: 
http://www.eurorodeo.eu/prihlasenie 
  

Cena ustajnenia:  
Box s napájačkou +kŕmny žľab 10ks  
30 € /kôň/preteky 
Mobilný box 30 ks   
25€/kôň/preteky 
Drevený Texas box  9 ks      
25 €/kôň/preteky 
– v cene je zahrnuté seno a slama 
- vlastné elektrické oplôtky na pastvine  
   cena 15€/kôň/preteky 
-kaucia  10€ za vyhnojenie boxu do čista,po 
odsuhlaseni sa kucia vrati  

Vzdialenosť ustajnenia od arény:   
priamo v areáli 

Spôsob platenia ustajnenia:   
v hotovosti priamo na mieste - kancelária pretekov 

Ubytovanie:  ÁNO, priamo cez prihlášku na: 
http://www.eurorodeo.eu/prihlasenie,  
Cena: 13 Eur/lôžko/noc.   
Kapacita: cca 60 miest; platba na mieste 
Možnosť ubytovania v karavanoch, alebo 
v stanoch na pastvine 

Vzdialenosť ubytovania od arény:  
priamo v areáli    
 
Možnosť celodennej stravy 12EUR/osoba/deň 



 

Časový program/disciplíny: 

Mládež: Cattle Penning, Trailer Loading, Team Penning, Ranch Sorting 

Open:  Team Sorting,   Cattle penning, Trailer Loading, Ranch Sorting, Team Penning, , Ranch 
Roping, California Ranch Roping 

GR: Team Sorting, Cattle penning, , Ranch Sorting, Team Penning, , Ranch Roping 

Open: rýchlostky vyhodnotenie   na 3 divizie  po 1 sek:  Barrel Race, Pole Bending,  /jedna  kategória 
pre všetkých  mládežníkov , green riderov  a dospelých/ 

      

Sobota:  10. 06. 2017  od 9.00 hod.               
 

08.00 hod.   - Prezentácia                                                        celková suma vyčlenená na výhru v tr. O 
09.00 hod.  (pod halou)   - Cattle Penning /O/M/GR/    1.kolo                  250,- € 
                                              - Trailer Loading /O/M/           1.kolo                  500,- € 
 
12.30 hod.   – Nástup (účasť je povinná!!) 
13.00 hod.   – Obedná prestávka, sprievodný program  
13.30 hod.   - Barrel race /3divize  všetky kategórie spolu/                        280,- € 
                      - Pole Bending /3divize  všetky kategórie spolu /                   280,- € 
                      - Team Sorting/O/GR/                                                                   750,-€ 
                      - Ranch Roping /O/GR/                                                                 250,- € 
                      - California Ranch Roping /O/                                                     500,- € 
 
Nedeľa:   11. 06. 2017 od 9.00 hod.             
 
08.30 hod.   -  Prezentácia 
09.00 hod.   - Ranch Sorting /O/GR/M/                                                          500,- € 
                       - Cattle Penning /O/M/GR/                 2.kolo 
                       - Trailer Loading /O/M/                        2.kolo 
                       - Team Penning /O/GR/M/                                                         750,- € 
                       
 
Uvedenie časového harmonogramu je orientačné v závislosti od počtu prihlásených jazdcov. 
 
Dekorácia prebieha po každej disciplíne!!!  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 vytvorenia nového slovenského rekordu počas pretekov je odmena vo výške 
100EUR/jazdec/tím v prípade tímovej disciplíny. V prípade vytvorenia nového rekordu arény je 
odmena 33EUR/jazdec/tím v prípade tímovej disciplíny. 
 

 

 



Poplatky: 

 
Štartovné  dobytkárske:  
Open: 13€/každá disciplína + 5€ dobytok 
+ pohárový príplatok 2 €/každá disciplína  
Mládež:  7€/každá disciplína + 5€ 
dobytok + pohárový príplatok 2 €/každá 
disciplína  
Trieda GR: 5 €/každá disciplína + 3€ 
dobytok + 2€ pohárový príplatok/každá 
disciplína  
  

Štartovné rýchlostné  
3 divizie: 13€/každá disciplína + pohárový príplatok 2 
€/každá disciplína   
 
 
 
 
Spôsob platby štartovného vo všetkých disciplínach:  
v hotovosti priamo na mieste – kancelária pretekov 

Kancelária pretekov:  
od 20.00 hod. (piatok), od 8:00 hod. (sobota) a od 8:30 hod. (nedeľa) do skončenia disciplín a 
vyúčtovania výhier 
Kancelársky poplatok: 3 € jednorázovo pre všetky disciplíny 
 
Hosťovací poplatok: 10 € pre nečlena SAWRR, Príplatok za oneskorené prihlásenie: 10 €, prihlásenie 
bez  poplatku  do  07.06. 2017 do 23:59 hod. 
 

 Ceny: 

Open: 
1.miesto:  pohár + stuha + granulované krmivo Silver Horse + 100,- € na disciplínu/jazdec 
2.miesto:  pohár + stuha + granulované krmivo Silver Horse + 60,- € na disciplínu/jazdec 
3.miesto:  pohár + stuha + granulované krmivo Silver Horse + 40,- € na disciplínu/jazdec 
4.miesto:  granulované krmivo Silver Horse + 25,- € na disciplínu/jazdec 
5.miesto:  granulované krmivo Silver Horse + 15,- € na disciplínu/jazdec 
6.miesto:  granulované krmivo Silver Horse + 10,- € na disciplínu/jazdec 
 
Mládež:  
1.miesto:  pohár + stuha + gran. krmivo Silver Horse + 30,- € /jazdec  TL,RS 40,- €/dvojica TP 60,- €/trojica 
2.miesto:  pohár + stuha + gran. krmivo Silver Horse + 20,- €/jazdec TL,RS 30,- €/dvojica TP 45,- €/trojica 
3.miesto:  pohár + stuha + gran. krmivo Silver Horse + 10,- €/jazdec TL,RS 16,- €/dvojica TP 24,- €/trojica 
4.miesto:  stuha + gran. krmivo Silver Horse + 5,- €/jazdec TL,RS 8,- €/dvojica TP 12,- €/trojica 
5.miesto:  stuha 
6.miesto:  stuha 
 
Team Penning, Team Sorting:  
1.miesto:  pohár + stuha + 3x granulované krmivo Silver  Horse + 300,- € na disciplínu/trojica 
2.miesto:  pohár + stuha + 3x granulované krmivo Silver Horse +  180,- € na disciplínu/trojica 
3.miesto:  pohár + stuha + 3x granulované krmivo Silver Horse +  120,- € na disciplínu/trojica 
4.miesto:  stuha + 3x granulované krmivo Silver Horse +  75,- € na disciplínu/trojica 
5.miesto:  stuha + 3x granulované krmivo Silver Horse +  45,- € na disciplínu/trojica 
6.miesto:  stuha + 3x granulované krmivo Silver Horse +  30,- € na disciplínu/trojica 
 
 
 
 
 
 
Ranch Sorting, California  Ranch Roping, Trailer Loading:   



1.miesto:  pohár + stuha + 2x  granulované krmivo Silver  Horse + 200,- € na disciplínu/dvojica 
2.miesto:  pohár + stuha + 2x granulované krmivo Silver Horse + 120,- € na disciplínu/dvojica 
3.miesto:  pohár + stuha + 2x granulované krmivo Silver Horse + 80,- € na disciplínu/dvojica 
4.miesto:  stuha + 2x granulované krmivo Silver Horse +  50,- € na disciplínu/dvojica 
5.miesto:  stuha + 2x granulované krmivo Silver Horse +  30,- € na disciplínu/dvojica 
6.miesto:  stuha + 2x granulované krmivo Silver Horse +  20,- € na disciplínu/dvojica 
 
Trieda GR – vo všetkých disciplínach: 

1.miesto:  stuha + 1x granulované krmivo Silver Horse 
2.miesto:  stuha + 1x granulované krmivo Silver Horse 
3.miesto:  stuha + 1x granulované krmivo Silver Horse 
4.miesto:  stuha 
5.miesto:  stuha 
6.miesto:  stuha 

Rýchlostné  disciplíny  BR a PB  3 divízie   po 1 sekunde: 
 1.miesto v 1.Divizi: pohár+ stuha + 1x granulované krmivo Silver Horse+80,- € /jazdec  
2.miesto v 1. Divizi:  stuha + 1x granulované krmivo Silver Horse +40,- € /jazdec 
3.miesto v 1. Divizi:  1x granulované krmivo Silver Horse+30,- € /jazdec 
 
1.miesto v 2. Divizi: pohár+ stuha + 1x granulované krmivo Silver Horse+40,- € /jazdec  
2.miesto v 2. Divizi:  stuha + 1x granulované krmivo Silver Horse +20,- € /jazdec 
3.miesto v 2. Divizi:  1x granulované krmivo Silver Horse+10,- € /jazdec 
 
1.miesto v 3. Divizi: pohár+ stuha + 1x granulované krmivo Silver Horse+30- € /jazdec  
2.miesto v 3. Divizi:  stuha + 1x granulované krmivo Silver Horse +20,- € /jazdec 
3.miesto v 3. Divizi:  1x granulované krmivo Silver Horse+10,- € /jazdec 
 

  
Prihlášky  cez http://www.eurorodeo.eu/prihlasenie 
 

Prihlasovanie prebieha na adrese:  www.eurorodeo.eu    
Prihlasovanie na disciplíny sa uzatvára hodinu pred začatím pretekov.  

„Súťaž podľa pravidel SAWRR“ 

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. Před vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s platnými 

veterinárnymi osvedčeniami. očkovania  platné podla schématu –chrípka, povolenie k športovému presunu koní, rozbor krvi  
na sezónu 2017 -   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.  

Dňa 10.6.2017 (sobota) bude súčasťou pretekov aj akcia Metagas Day (Metagas Galanta je najväčším sponzorom pretekov v Galante) 
a budeme nútení skoordinovať priebeh pretekov so sprievodným programom spomínanej akcie. Prosíme preto jazdcov o maximálnu 
zhovievavosť a nápomocnost pri skoordinovaní týchto dvoch súbežne bežiacich akcií, aby sponzor a jeho zákazníci boli maximálne 
spokojní a do budúcna mohla firma Metagas Galanta do nášho športu poskytnúť aj vyššiu finančnú podporu. Zároveň prosíme 
jazdcov o dôsledné dodržiavanie  pokynov zodpovedných osôb Ranču. Vozidlá a konské vozíky budú bez výnimky odstavené na 
pastvine, z dôvodu bezpečnosti bude v areáli obmedzený voľný pohyb koňa.  

Jazdci do 18 rokov musia predložiť  notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu! 

Kontakt na hlavného usporiadateľa: rancgalanta@rancgalanta.sk 
                                                                          0910 915 915  Bc. MiriamŠablatúrová, Mgr. Silvia Kubíková 
 

V prípade plnej kapacity ubytovania na Ranči na Striebornom jazere poskytujeme referencie na ubytovacie jednotky v rámci GA. 


