
                                                                                                

 

Lasárske, rýchlostné a dobytkárske disciplíny 

Prešov 2.-4.9.2022 
 

Miesto :  

Ranč Pohoda, ul. Kúty 6/A, Prešov 

Termín: 2. až 4. 9. 2022 

Usporiadateľ: Ranč Pohoda, o.z. 

lasárske disciplíny: SAWRR 

 rýchlostné disciplíny : SAWRR 

dobytkárske disciplíny : SAWRR 

iné disciplíny : OPEN 

Riaditeľ pretekov: Róbert  PECUCH 
 
Veterinár: MVDr. L. Mičúchová 
 

Kováč: M. Zozuľák  
 

Lekárska služba: zabezpečená 
 

Rozhodca: Beáta Ucháľová 

 

Hlásateľ: Laco Sekerka 

 

Kancelária:  zabezpečená 

 

Aréna, opracovisko, boxy , ubytovanie: 

Aréna: vonkajšia aréna , pieskový 

povrch 

Rozmer: 30x60m 

 Opracovisko: 30x30m piesok 

V prípade dažďa hala 40x20m 

Ustajnenie: vnútorné boxy v stajni 4ks: 
45 €/3 dni, pevné prestrešené vonkajšie 
boxy bez napájačiek 10ks: 35 €/3 
dni,Vonkajšie boxy neprestrešené 
z Texas panelov 10ks: 25,-/3dni, vlastné 
ohrádky na lúke:15 €/3 dni, Kaucia 10,- 
 

Ubytovanie: vlastné, prípadne dostupné 
v okolí Ranča :       
Ranč sa nachádza 2 km od centra 
mesta Prešov, kde si vyberiete zo širokej 
ponuky ubytovania. 
 

Spôsob platenia: Priamo na mieste v 

kancelárii pretekov. 

 

 



 

 

Poplatky :  

 

rýchlostné disciplíny : 

Jazdecká dvojica 20 eur –open aj 

mládež 

----------------------------------- 

dobytkárske disciplíny : 

lasá a ohrádky : 10 +15 eur za 

dobytok 

+3 pracka 

dostih – 15 eur 

--------------------------------------- 

kancelársky poplatok 3 eur 

jednorázovo za jazdeckú dvojicu. 

 

štartovné  poplatky , boxy a kaucia sa 

platia v kancelárii pretekov 

 

 

Dekorovaný  jazdci vo všetkých disciplínach  dostanú vitamínové doplnky. 

 

Ceny : 

Rýchlostné disciplíny 

finančná výhra : 

60% z vybratého štartovného ide späť 

do výhier 

-OPEN :1.až 6.miesto : Fľaša vína 

z Vinárstva Jara Ostrožoviča 
 
 
-MLÁDEŽ :1. až 6.miesto : Fľaša 
nealkoholického muštu z vinárstva  Jara 
Ostrožoviča 

 SAWRR: 

Barrel race open, mládež 

1miesto : stuha , finančná odmena 

2miesto : stuha , finančná odmena 

3miesto : stuha, finančná odmena 

4. – 6. miesto : stuha 

 

Pole bending open, mládež 

1miesto : stuha , finančná odmena 

2miesto : stuha , finančná odmena 

3miesto : stuha , finančná odmena 

4.-6. miesto : stuha 



 
 

 

 

finančná výhra : 

Lasárske disciplíny : 

60% z vybratého štartovného ide späť 

do výhier 

---------------------------------------- 

1.až 6. miesto : Fľaša vína z Vinárstva 
Jara Ostrožoviča 
+ Ranch Roping : 1.až 3. miesto : 
parfém de France v hodnote 90,- eur 

--------------------------------------- 

Ohrádky : 

Pevné výhry 

1.až 3. miesto : Fľaša vína z Vinárstva 
Jara Ostrožoviča 
 
+ Cattle penning : 1.až 3. miesto : 
parfém de France v hodnote 90,- eur 

 

 

 

--------------------------------------- 

Dostih : 

Veniec pre 1.-3.miesto 

+1.až 3. miesto : parfém de France 
v hodnote 90,-eur 

 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

Calf roping, Ranch roping, California 

ranch roping: 

1miesto: stuha, finančná odmena 

2miesto: stuha, finančná odmena 

3 miesto: stuha, finančná odmena 

4-6 miesto: stuha 

---------------------------------------- 

Cattle penning : 

1miesto stuha, 100 €  

2miesto stuha, 60 € 

3miesto stuha , 40€ 

2 gate sorting a Team Penning : 

1miesto : stuha, 300 € 

2miesto : stuha, 180 € 

3miesto: stuha, 120 € 

Ranch sorting : 

1miesto: stuha, 200 € 

2miesto: stuha, 120 € 

3miesto: stuha, 80 € 

 

 

 

Dekorovaný  jazdci vo všetkých disciplínach dostanú vitamínové doplnky. 

Prihlasovanie  iba cez portál : eurorodeo.eu 

Časový harmonogram 
 

Piatok, 2.9.2022 

-kancelária pretekov -  16:00 – 18:00 

-začiatok pretekov   - 17:00 



CALF ROPING 5.kôl + finále 

 

TÁBORÁK S GITARISTOM 

 

Sobota, 3.9.2022 

- kancelária pretekov- od 7:30  

- začiatok pretekov – 9:00 

2 Gate Sorting  1. a 2.kolo 

Ranch Roping  1. kolo 

Cattle penning 1. a 2. kolo 

Vystúpenie Jazdeckej Polície-Košice 

California Ranch Roping 1. kolo 

Team Penning 1. kolo 

 

Večer od 19,00 pri Aréne - COUNTRY  BÁL – hrá skupina BB country 

 

Nedeľa, 4.09.2022 
- kancelária pretekov –  od 7:30 do ukončenia podujatia 
- začiatok pretekov – 9:00 

Ranch sorting : 1. a 2. kolo 

Pole bending : 1. a 2. kolo Open a Mládež 

Barrel race : 1. a 2. kolo Open a Mládež 

Slávnostný nástup 

Dostih na štvrť míle 

Team Penning 2. kolo 

Ranch roping 2. kolo 

California ranch roping 2. kolo 

 

-v prípade ukončenia disciplíny skôr alebo neskôr bude možné mierne meniť 

časový harmonogram 

Uvedenie časového harmonogramu je orientačné v závislosti od počtu 

prihlásených jazdcov. 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. V prípade prihlásenia veľkého počtu 

jazdcov na preteky ako také, môže dôjsť k zrušeniu niektorej z disciplín podľa 

uváženia usporiadateľa. 

 

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-nie 

staršia ako 1 rok, rozbor krvi na sezónu 2022- testované na infekčnú anémiu koní (IAE) 

nie staršiu ako 6 mesiacov. Jazdci a podkoniari musia rešpektovať vyhradené zóny pre 

pohyb koní a tiež zoznam ustajnenia pripravený organizátorom pred začiatkom 

pretekov. Kone sa nesmú dostať do  zóny 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! 

 

-všetky informácie ohľadom pretekov (veterinárnych podmienok a podmienok na 

vstup) bude uverejnené na webovej stránke :  www.rancpohoda.sk 

KONTAKT : Róbert Pecuch 0905 787 477 

 
 

http://www.rancpohoda.sk/

