
                                
PROPOZÍCIE 29.9.2019 

RODEO  a Steeplechase na Pohode 
Súťažíme a zábaváme sa už od 10,00 hod. 

Miesto konania : Ranč Pohoda Prešov o.z. , ulica Kúty 6A, 080 01 Prešov /GPS 49°01´22.6˝N 
21°15´11.4˝E        
Termín konania : 29.9.2019 / nedeľa / 
Súťaž typu : pod SAWRR disciplíny 11.kolo laso :  Ranch Roping a California Ranch Roping 
                      nelicenčná pre disciplíny Barrel Race, Pole bending, Steeplechase a Team Penning 
Potvrdenie elektronickej registrácie  na mieste rozhodcovská veža 29.9.2019  : od 08,00 do 09.30 
hod  
Usporiadateľ : Ranč Pohoda, o.z. ul. Kúty 6/A, 080 01 Prešov 
Riaditeľ pretekov : Mgr. Janka Pecuchová 
Rozhodca : Alexandra  Ferová 
Kancelária : Peter Dobeš, Mgr. Janka Pecuchová  
Moderátor : Róbert PECUCH 
Podkúvač : Marcel Zozuľák 
Lekárska služba : zabezpečená 
Veterinárna služba : MVDr. Dušan Harbáč st. 
Parkovacia a bezpečnostná služba: OBS, s.r.o. Prešov 
Správca arény a opracoviska : Ing. Richard Chmeliar 
Aréna nezastrešená: 60 x 30 m , piesok 
Opracovisko : pri aréne :30 x 25m, piesok + hala pri aréne : 40 x 20m, piesok 
Ubytovanie :vlastné karavany prípadne  stany na pastvine , alebo široké možnosti ubytovania 
v hoteloch a penziónoch v meste Prešov.  
Centrum mesta vzdialené od Ranča 2,5km, Alfa taxi, Halo taxi  Easy taxi cena  na Ranč cca 2,50 – 
3,-€ 
Ustajnenie -  priamo cez prihlášku : všetky boxy a lúka pre vlastné oplôtky na pastvine sú priamo pri 
aréne 
Cena ustajnenia : box pod halou s napájačkou a kŕmnym žľabom : 6ks + vonkajšie padock boxy bez 
napájačky a žľabu: 10 ks rovnaká cena :15,-€ na celé preteky za box bez kaucie / vlastné ohrádky na 
lúke 8,- € bez kaucie. 
 v cene : seno+slama+piliny+zdroj vody.  Spôsob platenia ustajnenia v hotovosti na mieste. 
Štartovné pre nelicenčné disciplíny :Steeplechase,  Barrel race a Pole bending :10,- €/ štart / 1 
jazdecká dvojica 
Štartovné  pre nelicenčnú disciplínu : Team  penning : 15-€ /štart/ 1 jazdecká dvojica, 
Štartovné pre licenčné disciplíny :Ranch roping a California ranch roping : 
štandard:16+7+2=25,-€/štart/1 jazdecká dvojica 
& kanclásky poplatok : 3,-€ pre všetky disciplíny jednorázovo, spôsob platenia v hotovosti na mieste. 
Ak sa nečlen SAWRR prihlási na disciplínu Ranch Roping, alebo California Ranch Roping platí 
hosťovanie: 20,-€ 

Prihlasujte sa cez Eurorodeo.eu do 26.9.2019 do 
23,59 hod. : lajdácky poplatok za neskoré prihlásenie 10,-€ 
 
 



CENY : 
Barrel race : len OPEN - mládež štartuje v open. Vecné ceny + kokardy do 3.miesta.bez divízií  
Pole bending: len OPEN - mládež štartuje v open Vecné ceny + kokardy  do 3.miesta bez divízií 
Team  penning: 2 kolá po 90 sekúnd :len Open – mládež štartuje v open , Vecné ceny + kokardy do 
6. miesta  
California Ranch Roping : kokardy+1.miesto : 160,-€ 2.miesto : 100,-€ 3.miesto : 80,-€ 4.miesto : 
60,-€ 5.miesto : 40,- € 6.miesto : 30,-€ 7.miesto :26,-€ 8.miesto :20,-€ 9.miesto :14,-€ 10.miesto 
:10,-€  
Ranch Roping : kokardy+1.miesto : 80,-€ 2.miesto : 50,-€ 3.miesto : 40,-€ 4.miesto : 30,-€ 
5.miesto : 20,- € 6.miesto : 15,-€ 7.miesto :13,-€ 8.miesto :10,-€ 9.miesto :7,-€ 10.miesto :5,-€ 
Steeplechase Vecné ceny + vence do 3. miesta.  
 
Ohrádky, Lasá, Steeplechase aj rýchlostky : kategória open : mládež do 18 rokov štartuje v open 

Každý jazdec dostane 1 lístok na obed : guľáš, 
alebo klobása a 0,5l nápoj pivo, alebo kofola. 

 
-Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy osôb, koní ani za vecné škody spôsobené účasťou na pretekoch 
 
Pred vyložením koní je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na infekčnú anémiu  koní - EIA nie 
starším ako 6 mesiacov !!! Musí byť zapísaný v pase veterinárnym lekárom. 
- kontroluje : ŠVPS SR  Prešov - službukonajúci veterinárny lekár 
- pri registrácii  predložiť pas koňa s platnými vakcináciami 
- registrácia jazdcov do 18 rokov s jedným rodičom 
- jazdci do 18 rokov sú povinní jazdiť v prilbe a s chráničom chrbtice,  ( platí aj pri opracovaní koňa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poradie disciplín od 10.00  hod. 

1.Ranch Roping-oddelenie a lasovanie jedným jazdcom v časovom 
limite 
 - Súťaž pre deti -DAMI 
2.Pole bending – rýchlostný pretek pomedzi tyče 
 - Súťaž pre deti 
3.Slávnostný nástup –otvorenie, privítanie, predstavenie 
jazdeckých dvojíc, hymny 
4.California Ranch Ropig – oddeľovanie a lasovanie dvomi 
jazdcami  
 - Súťaž pre rodičov s dobytkom -stužka 
5.Steeplechase –rýchlostný pretek na 1300 m s  prírodnou 
prekážkou  



6.Team Penning – zatváranie dobytka troma jazdcami v časovom 
limite 
 - Súťaž pre rodiny – koč 

Exhibícia RANCH DOCTORING 
7.Barrel Race – rýchlostný pretek pomedzi sudy  
 - Súťaž pre deti 
 
Vyhlásenie výsledkov – po každej disciplíne. 
 
Počas celého programu sa môžu Vaše ratolesti povoziť na 
koníkoch, vyblázniť sa na skákacom hrade, kolotoči a mnohých 
iných zábavných atrakciách. 
 
V prípade, že máte problém s registráciou, alebo potrebujete si 
niečo dohodnúť individuálne kontaktujte usporiadateľa : 
                                           

Kontakt na usporiadateľa : Róbert PECUCH 0905 787 477 
Zmena programu vyhradená ! 

 


