
RODEO LEMEŠANY 

o pohár starostu obce 

PROPOZÍCIE, kód pretekov: 11730VW 

 

 

Miesto konania:   Lemešany  

Dátum konania:    30. júl 2011 

Súťaž typu:   SAWRR „B“ a „C“ 

Usporiadate ľ:  Obec Lemešany 

Riadite ľ pretekov:      Ján Daduľak 

Hlavný usporiadate ľ:  Pavol Vanca    

Rozhodca :  Andrea Šaryová 

Technický delegát:   Radovan Šary  

Ringsteward:  Matúš Hudák 

Zapisovate ľ:   Ivana Bardáková 

Ková č:  MVDr. Martin Boldižár 

Veterinárny lekár :  MVDr. Martin Boldižár 

Kolbisko:   30m x 60m, piesokovo-hlinitý povrch, vonkajšia aréna 

Opracovisko :  30m x 30m, trávnatý povrch, vonkajšia aréna  

 

 

Štartovné:  

OPEN:     10 €  

MLÁDEŽ :  5 €  

Kancelársky poplatok   1 € pohárové 

Forma úhrady :      v kancelárii pretekov, počas prezentácie 

 

 

Ceny :         vo všetkých disciplínach stuhy 1. – 6. miesto (O+M) 

                   vo všetkých disciplínach poháre 1. miesto (O+M) 

                   peňažné výhry (O+M):  

 

 



Rozdelenie výhier podľa umiestnenia (O): 

   - 1 miesto  30 € 

  - 2 miesto  20 € 

  - 3 miesto 10 € 

 

Rozdelenie výhier podľa umiestnenia (M): 

   - 1 miesto  15 € 

  - 2 miesto  10 € 

  - 3 miesto   5 € 

 

(dekorovanie po každej súťaži povinné, riadne upravená dvojica, neospravedlnená 

a neupravená dvojica neobdrží cenu) 

 

Účastníci pretekov: Pretekov sa môžu zúčastniť registrovaní, aj neregistrovaní 

jazdci , pričom pre všetkých platia rovnaké podmienky štartovného a výherného 

poriadku. Registrovaní jazdci – súťaž typu „B“ a neregistrovaní jazdci – súťaž typu 

„C“ 

Dobytkárskych disciplín sa môže zúčastniť aj mládež (s prilbou !!!)  

 

Kancelária pretekov:   Sobota   od 08:30 hod. 

 

 

Súťaž pod ľa pravidiel 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 

osved čeniami  !!!!!! 

Štart v súťaži je povolený  len prihláseným jazdcom . Zmeny v štartovných listinách 

bude možné vykonať minimálne 1 hod. pred za čiatkom pretekov v kancelárii 

pretekov a po uhradení všetkých poplatkov ! 

 



PROGRAM PRETEKOV  

 

Sobota:            12:00   - Slávnostný nástup 

   - Team Penning 

   - Pole Bending 

   - Cattle Penning 

   - Barrel Race   

   - Lasovanie  

 20:00   - Countrybal 

 

Na záver pretekov bude vyhodnotená najlepšia jazdecká dvojica pretekov, 

ktorá získa Pohár starostu obce Lemešany. 

 

Prihlášky prosím posielajte mailom na adresu: pavol.vanca@gmail.com   

 

alebo poštou na adresu:  Pavol Vanca 

   Lemešany 141 

   082 03 Lemešany 

 

Uzávierka prihlášok:  

28. 07. 2011 
 

 

 

 

 

Schválené: 

Hlavný usporiadateľ: Pavol Vanca 

Zástupcom Westernovej komisie SJF pre VO: Šimek Peter, v.r. 

Zástupcom VR SAWRR pre VO: Karaffa M., v.r. 


