
Ródeo Galanta II. Ročník  

Kód pretekov :   09627ZW 

Miesto:                Ranč na Striebornom jazere Termín:   27.  – 28.6. 2009 
Súťaž typu:           B Usporiadateľ:   Ranč na Striebornom jazere 
Riaditeľ pretekov:  Šablatúra Branislav Hlavný usporiadateľ:   Šablatúra Branislav 
Rozhodca:  Miroslava Elexová Ringsteward: Andrea Šáryová 
Technický delegát: Svatava Piatková Zapisovateľ:      Erika Ferová 
Veterinár:    zabezpečený Správca opracoviska:  Peter Suchánek 
Kováč:   zabezpečený Lekárska služba:      zabezpečená 
Kolbisko,ustajnenie,ubytovanie :  

Kolbisko:  40 x 60 m pieskový povrch Opracovisko:  20 x 40 m pieskový povrch  
Ustajnenie:  áno Cena ustajnenia:  15 € / deň, seno + slama v cene 
Vzdialenosť ustaj.od arény:  na mieste Spôsob platenia ustajnenia:  v hotovosti na mieste 
Ubytovanie:  áno Vzdialenosť ubyt.od arény:   na mieste 
Časový program/disciplíny: 

1.deň:   od 9.30 ... Showmanship at Halter / M, O     2.deň:  začiatok o 09:00 hod.........Western Pleasure  / M,O 
                                 Horsemanship  / M, O                                                                                     Lasovanie   /  O 
                                 Trail /  M, O                                                                                                       Barrel race  / M, O 
                                Cattle Penning /  O                                                                                           Reining  S / junior, senior, 
Mládež   
                              Slávnostný nástup                                                                                              Slávnostný nástup                   
                              Team Penning  /  O                                                                                            Cutting /    O           
                              Pole Bending  / M, O                                                                                         Dowdal / O 
                              Freestyle reining /  O 
Večer po skončení súťaží:  Elektrický býk 
Poplatky a ceny: 

Štartovné:  11 €,  mládež 6€ 
Príplatok za dobytok:  4 Eur 

Spôsob platby štarovného: v hotovosti na 
mieste 

Ceny:   vo všetkých disciplínach   

 1.miesto: pohár + stuha + vecná cena + 50 € 
2.miesto: pohár + stuha + vecná cena 
3.miesto: pohár + stuha + vecná cena 
4.- 6. miesto stuha 
 
Mládež vo všetkých disciplínach 
1.miesto: pohár + stuha + vecná cena + 30 € 
2.miesto: pohár + stuha + vecná cena 
3.miesto: pohár + stuha + vecná cena 
4.- 6. miesto stuha 
vecné ceny v podobe hodnotných domácich spotrebičov 
a elektrotechniky  

Team Penning:  
1.miesto: pohár + stuha + 3 x vecná cena + 75 
€ 
2.miesto: pohár + stuha + 3 x vecná cena 
3.miesto: pohár + stuha + 3 x vecná cena 
 
 
 

Kancelária pretekov:  nepretržite Kancelársky poplatok:   2 Eur 
!!! Dekorácia hneď po ukončení disciplíny – len riadne ustrojená dvojica !!!! 

Prihlášky  posielať na adresu:  mailom: rancgalanta@azet.sk alebo poštou: Branislav Šablatúra, 925 92 Kajal č.418 
Platby posielať na:     platba v hotovosti na mieste 
Uzávierka prihlášok:   22.6.2009 

„Súťaž podľa pravidel SAWRR“ 

 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. Štart v súťaži typu „A“ a „B“ je povolený len prihláseným jazdcom s platnou licenciou 
SAWRR a SJF a koní s platnou licenciou SJF a zahraničným jazdcom odprezentovaným minimálne 1 hodinu pred začiatkom 
disciplíny v kancelárií pretekov a po uhradení všetkých poplatkov!!! Jazdci a podkoniari  musia respektovat vyhradené zóny pre 
pohyb koní a mimo ustajnenia musí byť kôň označený licenčným č.SJF alebo štatovným číslom (platí aj pri vykladaní a nakladaní 
do vozíka). Nedodržaním tohto ustanovenia môže byť jazdec zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta. Jazdci do 18rokov musia 
predložit kópiu notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu!!! 

Kontakt na hlavného usporiadateľa: 0905 276 858 
Meno a Priezvisko :Branislav Šablatúra v.r. 

!!! SCHVÁLENÉ WESTRENOVOU KOMISIOU SJF !!!   13.5.2009 Štefan Pačes v.r. 
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