
Propozície Ranč na Striebornom jazere Galanta 

Kód pretekov: 11618ZW 

  
Názov pretekov: Westrn Ródeo Galanta IV. ročník 

Kód pretekov :   11618ZW 

Miesto: Ranč na Striebornom jazere Galanta 

Termín:  18.-.19.6 2011 

Súťaž typu: „  B“,                                        

Usporiadateľ: Ranč na Striebornom jazere Galanta 

Riaditeľ pretekov: Šablatúra Branislav 

Hlavný usporiadateľ: Šablatúra Branislav 

Rozhodca: deleguje SAWRR 

Ringsteward: deleguje SAWRR 

 Technický delegát:  deleguje SAWRR 

Zapisovateľ: Erika Ferová 

Veterinár: zabezpečený 

Správca opracoviska: Peter Suchánek 

Kováč: zabezpečený 

Lekárska služba: zabezpečená 

Kolbisko, ustajnenie, ubytovanie : 

1.Kolbisko : 50x 70 piesko-hlinený povrch 

2.Kolbisko: 40 x 60 m 

NOVÝ, zhutnený,  pieskový povrch upravený íľom 

Opracovisko: 20 x 40 m 

NOVÝ, zhutnený,   pieskový povrch upravený íľom 

Ustajnenie: áno 

Cena ustajnenia: 15 € / deň, seno + slama v cene 

Vzdialenosť ustaj.od arény: na mieste 

Spôsob platenia ustajnenia: v hotovosti na mieste 

Ubytovanie: 10 Eur / noc/ osoba, kapacita:cca 80 
lôžok 

kontakt: www.rancgalanta.sk  

Vzdialenosť ubyt. od arény: na mieste 

Súťažné disciplíny : 
Open :TR, WP, RJ, RS, PB, BR, CP, L, TP , FR,CUT 

Mládež : TR , WP , R All Ages , PB, BR 

Časový program/disciplíny: 
1.deň - od 9:30 
Trail /M,O/ 
Freestyle Reining /M,O/ -  Víťaz získava ročné žriebä ( Mama Impressa Prettywoman, Otec Jess King Suprise). 
Víťazom sa stáva ten, kto nazbiera najväčší počet bodov počítaných ako do šampionátu SAWRR. Podmienky:        

• Účasť na pretekoch 18-19.6. a 9.-10.9.2011 

• Min. počet 15 zúčastnených dvojíc na každých pretekoch 
 
Slávnostný nástup 
Cutting /O/ 
Pole Bending /M,O/ 
Cattle Penning /O/ 
  
2. deň - od 9:00 
Western Pleasure /M,O/ 
Reining / Open junior, Open senior, Mládež All Ages/ 
Lasovanie /O/ 
Slávnostný nástup 
Barrel Race /M,O/ 
Team Penning /O/ 



 Poplatky a ceny: 
Štartovné: 15 €, mládež 7 € , / disciplína +1 EUR pohárové pre SAWRR  
Príplatok za dobytok: 5 € / disciplína Spôsob platby štartovného: v hotovosti na mieste (dobytok ZEBU 
a slovenský strakatý) 
 

Ceny: Open B vo všetkých disciplínach   
1.miesto: pohár + stuha+ granulované krmivo Silverhorse + 100 € 
2.miesto: pohár + stuha + granulované krmivo  Silverhorse + 50 €                                                                        
3.miesto: pohár + stuha + granulované krmivo Silverhorse + 30 € 

4.- 6. miesto stuha 
 
Mládež B vo všetkých disciplínach 
1.miesto: pohár + stuha + granulované krmivo Silverhorse+ 50% z vyzbieraného štartovného 
2.miesto: pohár + stuha + granulované krmivo Silverhorse +30% z vyzbieraného štartovného 
3.miesto: pohár + stuha + granulované krmivo Silverhorse +20% z vyzbieraného štartovného 

4.- 6. miesto stuha 

Team Penning B 
vecné ceny v podobe granulovaného krmiva Silverhorse  
1.miesto: stuha + 3 x granulované krmivo Silverhorse +30+30+30 
2.miesto: stuha + 3 x granulované krmivo Silverhorse 
3.miesto:  stuha + 3 x granulované krmivo Silverhorse 

4.- 6. miesto stuha 

Kancelária pretekov: od soboty od 8:00 počas trvania pretekov 

Kancelársky poplatok: 2 Eur / dvojica  
!!! Dekorácia hneď po ukončení disciplíny - len riadne ustrojená dvojica !!!! 

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

Uzávierka prihlášok: 13.6.2011 – prosíme o dôsledné dodržanie termínu z dôvodu 
uľahčenia a zjednodušenia práce kancelárie pretekov!! Po tomto termíne 
bude kancelária pretekov nútená účtovať lajdácky poplatok                  
(osobám, ktoré pošlú prihlášky po tomto termíne nevieme zaručiť ubytovanie na ranči, ale 
v ubytovni v Galante) 

 

"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 štartovným číslom  Nedodržaním tohto ustanovenia môže byť 
jazdec zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta. Jazdci do 18 rokov musia predložit kópiu notársky (alebo na 
matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu!!! 

Kontakt na hlavného usporiadateľa: 0910 915 915 

Meno a priezvisko:Branislav Šablatúra  

 
Schválené : 
  
- zástupcom westernovej komisie SJF pre ZSO – Ku čírek Martin, v.r. 
- zástupcom Výkonnej rady SAWRR pre ZSO – Zsolt Var ga, v.r. 


