
                       

PROPOZÍCIE: Den  Agro  Ostrov  

                      

PROPOZÍCIE: Den  Agro  Ostrov  

 

Názov pretekov: den Agro Ostrov 

Miesto: Bardejov Duklianska 38, 085 01 

Bardejov  

https://goo.gl/maps/3BcJKa7WVCAwwC1i9 

49.31312063022712, 21.29451385440306 

 

Termín: 15. – 16.10.2022 

Súťaž typu:  otvorená Hlavný usporiadateľ:   Agro Ostrov  

Riaditeľ pretekov: Imrich Radvanský  

Rozhodca: Beata Uchalová 

 

Moderátor: Zsolt Varga   

Technický delegát: Imrich Radvanský 

 

Kancelária :  Peter Dobeš, Ing. Lea Javoreková 

Veterinár: MVDr. Milan Košč Správca opracoviska:  Imrich Radvanský 

  Lekárska služba: zabezpečená 

Vedúci bull teamu: Jani Vajda Bull team: zabezpečený 

 

Kolbisko, ustajnenie, ubytovanie: 

Aréna: vonkajšia aréna 60 x 25, piesok/ 

hlina 

 

Opracovisko:  medzi dicsiplínami 

Ustajn Vonkajšie panelové boxy x3,5m) 

Vlastné ohrádky 

 

Cena ustajnenia : 

Vonkajšie  boxy  10€ 

Vlastné ohrádky 5€ 

 

Kontakt ohľadom ustajnenia: Ľubica Ondriášová 

0911253684 

                                

Vzdialenosť ustajnenia od arény: priamo na 

mieste 

Spôsob platenia ustajnenia:  v hotovosti priamo na 

mieste  

Ubytovanie:  ÁNO 

Stredisko Lipka 1km od areny   pre jazdcov 
gratis zo soboty na nedelu  
Dalšie hotely v bardejovských kupeloch  
 

 

Vzdialenosť ubytovania od arény:  

1km od aren 

https://goo.gl/maps/3BcJKa7WVCAwwC1i9


 

Časový program/disciplíny: 

Open:  

Ohrádkové disciplíny: Cattle penning, Team penning, Ranch sorting 

Lasárske disciplíny: Ranch roping, , California ranch roping, Pole Bending 

Rýchlostné disciplíny: Barrel race,  

(dekorácia prvých troch miest)  

Mládež: Barrel race, Cattle penning .Pole Bending 

 

 

 

15.10.2022 (sobota) 
15:00 Ranch sorting 

 

16.10.2022 (nedeľa) 

9:00 Team penning 

11.00 California Ranch roping 

12:30 Slávnostný nástup 

13.00 Barrel race  - mino  SAWRR 

14:30 Cattle penning 

15:30 Ranch roping 

16:30 Pole bending 

18:00 Rodeo na Ovciach  

19:00 Večerný Bull riding 



 

Vyhodnotenie 

Dekorácia prebieha po každej disciplíne.  Dekorácia  je povinná -  len riadne ustrojená 

dvojica!!!    

Usporiadateľ je oprávnený upraviť v prípade potreby začiatky štartov a poradanie 

jednotlivých disciplín po obdržaní prihlášok jazdcov. 

Usporiadateľ je oprávnený zrušiť disciplínu v prípade, ak na ňu nebude prihlásený 

dostatočný počet jazdcov. 

 

Poplatky: 

Štartovné:  

Open:   5 €/ každá disciplína     

Mládež: bez štartovného  

 

 

+ 2 € príplatok za dobytok/ disciplína 

+ 10 €  lajdácky poplatok za neskoré 

prihlásenie   

+ 3 € kancelársky poplatok  

 

Spôsob platby štartovného:  

 

-v hotovosti  

 

-priamo na mieste  

+ 3 € prackovne 

+30 hostovačka   jednorazovo   

 

Kancelária pretekov: od 14.00 hod. do skončenia disciplín a vyúčtovania výhier, 

posledné prihlásenie do disciplíny najneskôr 30 min pred jej začiatkom. 

 

Prosíme jazdcov o dôsledné vyplnenie prihlášok a správne nahodenie tímov do tímových 

disciplín, kvôli urýchleniu registrácie jazdcov. 
 

 

Ceny: 

  



 

OPEN  Barrel race,Pole Bending,  Ranch roping, Cattle penning,  
1.miesto:  stuha + 150 € 
2.miesto:  stuha + 100 € 
3.miesto:  stuha + 70 € 

 
California ranch roping, Ranch Sorting 

1.miesto:  3x stuha + 2 x 120 € 
2.miesto:  3x stuha +2 x 70 € 
3.miesto:  3x stuha +2 x 50 € 

 
 

Team penning 
1.miesto:  3x stuha + 3 x 120 € 
2.miesto:  3x stuha +3 x 70 € 
3.miesto:  3x stuha + 3 x 50 € 

 
 
 

Mládež  - vo všetkých disciplínach 

1.miesto: stuha + vecné ceny 

2.miesto: stuha + vecné ceny 

3.miesto: stuha + vecné ceny 

 

 

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

Uzávierka prihlášok:     12.10.2022  Prosíme o dôsledné dodržanie termínu kvôli 

spracovaniu administratívy!!! Po tomto termíne bude kancelária pretekov nútená účtovať 

„lajdácky poplatok“ vo výške 10 €.  
Voľný vstup kvôli aktuálnej situácií ohľadom koronavírusu bude obmedzený na  2 osoby k jednému koňovi. 

Súťaž podľa pravidiel SAWRR 

Neznalosť pravidiel neospravedlňuje ich porušenie!!! 

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 (vakcináciu chrípky nie staršiu ako 6 mesiacov,  pričom musí byť dodržaná vakcinačná schéma t.z. správne vykonaná 

primovakcinácia a čas medzi 2 očkovaniami nesmie byť dlhší ako 12 mesiacov!!!). Vyšetrenie infekčnej anémie (najsrašie 6 mes.) Štart 

v súťaži je povolený len prihláseným jazdcom odprezentovaným minimálne 1 hodinu pred začiatkom disciplíny v kancelárii 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 predložiť  notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu 

s pretekaním zákonného zástupcu! 

Kontakt: perojkova@gmail.com  

 

 
 

 


