
   RÓDEO HODKOVCE  3. ročník 2009  

Kód pretekov :  09815VW                                                                                                             www.ml-ranchhodkovce.sk 

Miesto:                Hodkovce 301(okr.Spišská Nová Ves) Termín:   15.augusta 2009 
Súťaž typu:          B Usporiadateľ: ML-ranch Hodkovce 
Riaditeľ pretekov:  Peter Mertinko Hlavný usporiadateľ:  Lukáš Mertinko 
Rozhodca:               Viktor Pácal Ringsteward: Zuzana Bobríková 
Technický delegát:  Pavla Raffajová Zapisovateľ:  zabezpečí usporiadateľ 
Veterinár: Marcel Muránsky Správca opracoviska: Lukáš Mertinko 
Kováč:        zabezpečí usporiadateľ Lekárska služba: zabezpečí usporiadateĺ 
Kolbisko,ustajnenie,ubytovanie : 

Kolbisko: 68m x 40m piesok ,nekryta  Opracovisko: 55m x 33m ,piesok 
Ustajnenie:      obmedzený počet ,priamo v areály Cena ustajnenia:  16 Eur 
Vzdialenosť ustaj.od arény:  0 km Spôsob platenia ustajnenia: Poštovou poukáškou 
Ubytovanie:  www.penzionpodzamok.sk  tel. 053/4541755 
                         www.penzionchalupka.sk   tel. 053/4541747 
                        www.ranch-fah.sk                  tel. 053/4495129 

Vzdialenosť ubyt.od arény:  do 2 km 

Časový program/disciplíny: 

1.deň: Začiatok pretekov o 11.00 hod    Disciplíny:   Pole Beading  M,O 
                                                                                         Cattle Penning M,O +Finále Champion 
                                                                                         Barrel Racing  M,O  
                                                                                         Slávnostný nástup                                                                                          
                                                                                         Team Penning M,O + Finále Champion + Prémiovaná súťaž SJF 
                                                                                         Lasovanie Open 3.kolá +Finále Champion 
 
Poplatky a ceny: 

Štartovné:   12 Eur oupen ,6 Eur mládež 
Príplatok za dobytok:  7 Eur  dvojica(jazdec kon) 

Spôsob platby štartovného:   Poštovou poukážkou  

Ceny:   Open-  1.-6.miesto stuhy   1.- 3.miesto Poháre 
                           1.-3.miesto finančné ceny /100.-,50.-,20.-/ 
Ceny Mládež    1.-6. miesto stuhy  1.-3.misto vecné ceny 

Team Penning:      
                               150 Eur 1. miesto Team 
                              + poháre do tretieho miesta 

Kancelária pretekov:  nepretržite od 9.00 hod Kancelársky poplatok:  2 Eur 
!!! Dekorácia hneď po ukončení disciplíny – na koni len riadne ustrojená dvojica !!!! 

Prihlášky  posielať na adresu:    Lukáš Mertinko ,Žehra – Hodkovce 21 , 05361., Spišské Vlachy 
 
Platby posielať na:     Lukáš Mertinko , Žehra – Hodkovce 21 , 05361 , Spišské Vlachy 
Uzávierka prihlášok:   5.ugusta 2009 !!!! Prihlášky a platba po termíne dvojnásobné štartovné !!! 

 ,,Finále Champióna SAWRR ´´plus body naviac 

Pretekov sa može zúčastniť každý, ale body naviac  získa len dvojica, ktorá do finále v Hodkovciach 
získala nejaké body, z redukovaného umiestnenia  počtu oprávněných štartujúcich vo Finále. Výťaz 
Finále Champion SAWRR bude zvlášť odmenený pohárom  usporiadateľa  tj. ML-Ranch Hodkovce 

                                                                      „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:  O907 922 356 
 

Schválené kom.west.jazdenia 3.6.2009                                                                                   Lukáš Mertinko v.r. 

Štefan Pačes                                                                                                                        hlavný usporiadateľ 

 


