
                                     
Propozície rodeo Slovenská Ľupča 

  
Názov pretekov: Rodeo Slovenská Ľupča 5. ročník –preteky typu  B  s možnosťou  hosťovania pre nečlenov 
SAWRR 
Miesto: areál škvarového ihriska, Slovenská Ľupča  
Termín: 18.-19.6.2016 
Súťaž typu: „ bez obmedzenia “,                                       
Usporiadateľ: Kamenný ranč Slovenská Ľupča 
Riaditeľ pretekov: Lucia Dulová 
Hlavný usporiadateľ: Peter Dula 
Rozhodca: Patrik Dirn, Saša Ferová 
Ringsteward: Patrik Dirn, Saša Ferová 

 
Technický delegát: zabezpečí usporiadateľ 
Zapisovateľ: Peter Dobeš 
Veterinár: MVDr. Ostrolucký 
Lekárska služba: zabezpečená 

Technický delegát, rozhodca a ringsteward  bude nahlásený najneskôr týždeň pred rodeom. 
 
Aréna, ustajnenie, ubytovanie, občerstvenie : 
Aréna: 32 x 50 m piesok                                                     
Opracovisko: 32 x 20 m  piesok 
Ustajnenie: 20€ - Texas box/ celé rodeo 
/kapacita 30 boxov v cene je seno/,  
Vlastné ohrádky: 15€ - vlastná ohradka 
/voda+seno/,) 

Občerstvenie:  jazdci majú zabezpečené zadarmo 
počas konania pretekov :, 4x nápoj na listok  
Ubytovanie:  – prednosť majú zahraniční jazdci,  
potom ostatní jazdci podľa poradia poslania 
prihlášok 
Kontakt: 0905 22 55 88 
Vzdialenosť ubyt. od arény:  1,5km 

 
Súťažné disciplíny : 
Open :TP ,TL, BR, CP, PB, RS, RR,  
Mládež : BR, PB,CP,TL 
Green: TP, TL,RS, CP, BR, PB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Časový program/disciplíny: 
SOBOTA: 10:00 hod – Ranch Sorting -     OPEN (1. a 2. kolo) 

- Green (1. a 2. kolo) 
                    Team Penning –OPEN (1. kolo) 

- Green (1. kolo) 
13:00 hod - Slávnostný nástup   
13:30 hod - Barrel Race –OPEN (1. a 2. kolo)  
                                        –Mládež(1. a 2. kolo) 
                                         –Green  (1. a 2. kolo) 
                  
                   Trailer Loading –OPEN (1. kolo) 
                                             -Green (1. kolo) 
                                               -Mládež (1. kolo) 

-  
      -Ranch Roping - OPEN (1. kolo) 

       -Cattle Penning - OPEN (1. kolo) 
                                              -Mládež (1. kolo) 
         - Green  (1. kolo) 
   NEDEĽA: 10:00 hod – Team Penning  - OPEN (2. kolo) 

- Green (2. kolo) 
        Trailer Loading –OPEN (2. kolo) 
                                             -Green (2. kolo) 
                                           -Mládež (2. kolo) 
 
13:00 hod - Pole Bending –OPEN (1. a 2. kolo)  
   - mládež (1. a 2. kolo) 

                        -Green (1. a 2. kolo) 
Cattle Penning –OPEN (2. kolo) 

                                        Green (2. kolo) 
                                        Mládež (2. kolo) 
            -Ranch Roping-–OPEN (2.a3 kolo) 
Poplatky a ceny: 
 
Štartovné: open 13 €, mládež 7€ ,Green Rider5 € , / disciplína +2 EUR prackové pre SAWRR/ 
Príplatok za dobytok: 5 € / disciplína  
Spôsob platby štartovného: v hotovosti na mieste   Open  -  vo všetkých disciplínach: 
1.miesto:  pohár  100,- € na disciplínu/jazdec 
2.miesto:  pohár 60,- € na disciplínu/jazdec 
3.miesto:  pohár  40,- € na disciplínu/jazdec 
4.miesto: 25,- € na disciplínu/jazdec 
5.miesto: 15,- € na disciplínu/jazdec 
6.miesto: 7,- € na disciplínu/jazdec 
.  Mládež - vo všetkých disciplínach:  
1.miesto:  pohár 30,- €  
2.miesto:  pohár 20,- € 
3.miesto:  pohár 10,- € 
4.miesto:   5,- € 
  



 
Team Penning, Team Sorting:  
1.miesto:  pohár 300,- € na disciplínu/trojica 
2.miesto:  pohár 180,- € na disciplínu/trojica 
3.miesto:  pohár 120,- € na disciplínu/trojica 
4.miesto:  75,- € na disciplínu/trojica 
5.miesto:  45,- € na disciplínu/trojica 
6.miesto:  21,- € na disciplínu/trojica 
   Ranch Sorting, , Trailer Loading:   
1.miesto:  pohár 200,- € na disciplínu/dvojica 
2.miesto:  pohár 120,- € na disciplínu/dvojica 
3.miesto:  pohár 80,- € na disciplínu/dvojica 
4.miesto:  50,- € na disciplínu/dvojica 
5.miesto:  30,- € na disciplínu/dvojica 
6.miesto:  14,- € na disciplínu/dvojica 
 Trieda GR – vo všetkých disciplínach: 1.miesto:  stuha  2.miesto:  stuha  3.miesto:  stuha  4.miesto:  stuha 5.miesto:  stuha 6.miesto:  stuha 
Kancelária pretekov otvorená  počas celých  pretekov  
Kancelársky poplatok: 2 Eur / dvojica  
Hosťovací Poplatok pre  Nečlenov  SAWRR 10 € jednorazovo 
 
!!! Dekorácia hneď po ukončení disciplíny - len riadne ustrojená dvojica !!!! 
Prihlášky cez: http://www.eurorodeo.eu/prihlasenie 
Príplatok za oneskorené prihlásenie: 10 € 
 
Platby posielať na: platba v hotovosti na mieste 
Uzávierka prihlášok: 15.06.2016  23:59– prosíme o dôsledné dodržanie termínu 
z dôvodu uľahčenia a zjednodušenia práce kancelárie pretekov!! Po tomto 
termíne bude kancelária pretekov  účtovať lajdácky poplatok 10 eur.                  
"Súťaž podľa pravidiel 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. Pred vyložením koní je 
potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami. Štart v súťaži je povolený len 
odprezentovaným jazdcom  minimálne 2 hodiny pred začiatkom disciplíny v kancelárií pretekov a po uhradení 
všetkých poplatkov!!! Jazdci a podkoniari musia rešpektovať vyhradené zóny pre pohyb koní. Nedodržaním 
tohto ustanovenia môže byť jazdec zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta. Jazdci do 18 rokov musia predložit 
kópiu notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu!!! Nemusia ju predložiť 
v prípade že maju   overeny suhlas zevedeny v systeme . 
http://www.eurorodeo.eu/souhlas-zakonneho-zastupce-souhlasy-2016 
 
Kontakt na hlavného usporiadateľa: 0905 22 55 88 
Meno a priezvisko: Peter Dula 


