
Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky 

v rýchlostných disciplínach 

26.09.2020 

                                

 

 

Miesto : 

Ranč na Striebornom jazere 

Esterházyovcov 3153/29, 924 01 

Galanta GPS súradnice: S48.1985153, 

V17.73279939999 

Termín : 26.09.2020 

Usporiadateľ: Ranč na Striebornom 

jazere, Esterházyovcov 3153/29, 924 01 

Galanta 

 

  

Veterinár: zabezpečená 

Kováč: nezabezpečená (na linke) 

Lekárska služba:  zabezpečená na 112 

 

Rozhodca:   

Lucia Lukášová 

Peter Kotian 

 

Hlásateľ: zabezpečený 

 

Kancelária:   

Nadia Kotian 

Silvia Kubíková 

 

 



Aréna, opracovisko, boxy , ubytovanie: 

Aréna- Hala:  pieskový povrch 

Rozmer: 36x86 

 Vonkajšia aréna (opracovisko):  

pieskový povrch 

Rozmer:  55x25 

Ustajnenie: mobilný box 

Cena: 9EUR /za každý načatý deň 

kapacita 42boxov 

Vlastná ohrádka na pastvine: 

Cena: 5EUR/každý načatý deň 

- žiadosť usporiadateľa : 

- každý kôň musí byť počas 

pretekov ustajnený z dôvodu 

zabezpečenia menšieho pohybu 

osôb a koní v areáli 

- parkovanie konských vozíkov 

a áut je možný výhradne na 

pastvine (parkovanie v areáli ranča 

bude spoplatnené sumou 

30EUR/auto/vozík/deň) 

Ubytovanie: ÁNO, priamo cez 

prihlášku na: 

http://www.eurorodeo.eu/prihlásenie, 

Cena: 15 EUR/lôžko/noc (min.2osoby 

na izbe), 18 EUR/lôžko/noc 

( jednolôžková izba) . Kapacita: cca 60 

miest; platba na mieste 

 

 

Spôsob platenia: Priamo na mieste v 

kancelárii pretekov. 

 

 

 

Poplatky : 

Jazdecká dvojica 20 EUR/mládež 

Jazdecká dvojica 30 EUR/Open 

Jednorázový kancelársky poplatok 

3EUR 

 

- štartovné  poplatky, boxy sa platia  

v kancelárií pretekov 

Uzávierka prihlášok : 23.09.2020 



Ceny : 

Vyhodnotenie: 

Mládež – divízie 

vyhodnotené prvé 3 miesta v každej 

divízii. 

 

otváranie divízii: 

- do 15 jazdeckých dvojíc  2 Divízie 

- od 16 jazdeckých dvojíc 3 Divízie 

Open – divízie 

-vyhodnotené prvé 3 miesta v každej 

divízii 

finančné výhry : 

70% z vybratého štartovného ide späť 

do výhier systémom : 

 (70 percent z vybratého štartovného) 

1. divízia : 50% 

 1.miesto 50%-100EUR dotacia pre 

členov SAWRR 

 2.miesto 30%-50EUR dotacia pre 

členov SAWRR 

 3.miesto 20% 

 

2. divízia 30% 

1.miesto 50% 

2.miesto 30% 

3.miesto 20% 

 

3.divízia 20% 

1.miesto 50% 

2.miesto 30% 

3.miesto 20% 

 Mládež , Open : 

1D 

1miesto : stuha- šerpa , pohár, finančná 

odmena 

2miesto : stuha - šerpa, pohár , finančná 

odmena 

3miesto : stuha -šerpa, pohár, finančná 

odmena 

2D 

1miesto : stuha , pohár, finančná odmena 

2miesto : stuha , pohár , finančná odmena 

3miesto : stuha ,pohár, finančná odmena 

 

3D 

1miesto : stuha , pohár, finančná odmena 

2miesto : stuha , pohár , finančná odmena 

3miesto : stuha ,pohár, finančná odmena 

 

 

 



Časový harmonogram, Sobota 26.09.2020 

-kancelária pretekov 8:00– 9:30 

-začiatok pretekov  10:00 

 

Slávnostný nástup 12:30 

 

začiatok pretekov 10:00 

Pole bending Mládež  / Pole bending Open 

Grand Entry – Slávnostný nástup: 12:30   

Barrel race Mládež / Barrel race Open 

 

Uvedenie časového harmonogramu je orientačné v závislosti od počtu 

prihlásených jazdcov. Dekorácia prebieha po každej disciplíne, Dekorácia je 

povinná. 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.  Na úkor koronavírusu vám budeme poskytovať bližšie informácie 

ohľadom verejného vstupu a pohybu osôb v areáli. 

 

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, očkovania platné podľa schématu –chrípka, 

povolenie k športovému presunu koní, rozbor krvi na sezónu 2020 - 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. Jazdci do 18 rokov musia predložiť notársky (alebo na 

matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu! 


