
                                                                                                

PROPOZÍCIE:  Mengusovské rodeo „Memoriál Jána Galla“ 

Názov pretekov:  Mengusovské rodeo „Memoriál Jána Galla“  

Miesto : Mengusovce (areál Mengusovského 
rodea, za PD v Mengusovciach) 
GPS súradnice: 49.0755751, 20.1433595 

Termín:  30.07.2022 

Súťaž typu:  SAWRR + otvorená Usporiadateľ:   Obec Mengusovce 

Riaditeľ pretekov: Ján Šoltis 
 

Hlavný usporiadateľ: Obec Mengusovce 

Rozhodca: Alexandra Ferová 
 

Ringsteward: zabezpečený 
Hlásateľ:  Zsolt Varga                                  

Technický delegát: zabezepčený 
 

Kancelária :  zabezpečená 

Veterinár: MvDr. Tibor Vozár  
 

Správca opracoviska:  zabezpečený 

Kováč: Bartolomej Odrobina  
 

Lekárska služba:  zabezpečená 

 

Kolbisko, ustajnenie, ubytovanie :  

Aréna: vonkajšia aréna 60x40 

pieskovo-hlinený povrch  

Opracovisko:  100x50 trávnatý 
povrch 

Ustajnenie:  vlastné ohradníky 
 
 

Cena ustajnenia : 
Vlastné ohradníky 5 € (v cene seno, 
voda) 
 
 
                                

Vzdialenosť ustajnenia od arény: priamo na mieste Spôsob platenia ustajnenia:  v hotovosti 
priamo na mieste  

Ubytovanie:  ÁNO 
Penzión Benango- 0907 604 119 
Hotel Rogalo- 0903 631 935 
Penzión U Karola- 0904 378 022 
Ďalšie: 
https://www.megaubytovanie.sk/mengusovce?gclid=EAIaIQobChMIhsiU6-
Wo3AIV1IjVCh2mfgsWEAAYAiAAEgJ4YvD_BwE 

 
 

Vzdialenosť ubytovania od arény: max 
1,5 km všetky penzióny 

Časový program/disciplíny: 

Mládež: Barrel Race, Pole Bending (dekorácia prvé tri miesta) 

Disciplíny v triede mládež budú otvorené len v prípade účasti minimálne 3 dvojíc  



Open:  Barrel Race, Pole Bending  

   
California Ranch Roping, Ranch Roping, Calf Roping (dekorácia prvé tri miesta) 

 

30.07.2022 (sobota) 
 

8.30-9.00 Prezentácia  
Ranch Roping O 
Slávnostný nástup 
Barrel race O + M  
California Ranch Roping O 
Pole bending  O + M  
Calf Roping O 
Bikiny Barrel race (Jackpot) (disciplína bude len v prípade, ak bude priaznivé počasie) 
 
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. 
 

 

Poplatky: 

Štartovné:  
Open:   10 €/ každá disciplína      
Mládež: 5 €/ každá disciplína 
 
Bikiny Barrel race 20 € 
 
+ 5 € príplatok za dobytok/ disciplína 
+10€  lajdácky poplatok za neskoré 
prihlásenie   

Kancelarsky polatok  3 €  /štartovna dvojica  
Hostovaci poplatok  SAWRR 30€/ štartovna 
dvojica 
Prackovne  3€/disciplnina 
Spôsob platby štartovného:  
-v hotovosti  
-priamo na mieste  

Kancelária pretekov: od 08.30 hod. do skončenia disciplín a vyúčtovania výhier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ceny: 

OPEN  RR, CR, PB, B80R 
1.miesto:  stuha + 80 €  
2.miesto:  stuha + 60 €  
3.miesto:  stuha + 40 €  
 
 
OPEN California Ranch roping 
1.miesto:  stuhy + 2x 80€  
2.miesto:  stuhy + 2x 60€  
3.miesto:  stuhy + 2x 40€  
 
Bikiny Barrel  
1.  miesto: stuha +  100% z vybraného štartovného na disciplínu 
2. miesto: stuha 
3. miesto:  stuha 
 
 
Mládež -  vo všetkých disciplínach: 
1.miesto:  stuha + 50% z vybranej sumy štartovného na disciplínu 
2.miesto:  stuha + 30% z vybranej sumy štartovného na disciplínu 
3.miesto:  stuha + 20% z vybranej sumy štartovného na disciplínu 
 

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

 
Uzávierka prihlášok:     28.7.2022   Prosíme o dôsledné dodržanie termínu kvôli spracovaniu 
administratívy!!! Po tomto termíne bude kancelária pretekov nútená účtovať „lajdácky poplatok“ 10  
eur.  

„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!!!).  Negatívne 

vyšetrenie anémie max 6 mes. staré. 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: leajavorekova@gmail.com 0918979886 Ing. Lea Javoreková 
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