
Propozície Rodeo Slovenská Ľupča 

  
Názov pretekov: Rodeo Slovenská Ľupča II. ročník 

Kód pretekov :   13622SW 

Miesto: areál škvarového ihriska, Slovenská Ľupča  

Termín:  22.6.2013 

Súťaž typu: „  B“,                                       

Usporiadateľ: Kamenný ranč Slovenská Ľupča 

Riaditeľ pretekov: Radka Bírešová 

Hlavný usporiadateľ: Peter Dula 

 

Rozhodca Andrea Šaryová 

Ringsteward: Alexandra Férová 

 Technický delegát: Radovan Šary 

Zapisovateľ: Erika Ferová 

Veterinár: zabezpečený 

Správca opracoviska: Jakub Schmidt 

Kováč: zabezpečený 

Lekárska služba: zabezpečená 

Kolbisko, ustajnenie, ubytovanie, občerstvenie : 

 

Kolbisko:  32 x 50 m piesok                                                     

Opracovisko: 32 x 20 m  piesok 

Ustajnenie: zadarmo zabezpečené pre jazdcov, 
ktorí prídu na noc 2km od miesta konania pretekov 

Cena ustajnenia: zadarmo! /  seno + podstielka  
v cene, počas pretekov budú zhotovené boxy 
z kovových dielcov bez prestrešenia plus elektricke 
ohradníky – tiež zadarmo 

 

Občerstvenie:  jazdci majú zabezpečené zadarmo 
počas konania pretekov nealko pivo, kofolu  a guláš 

Ubytovanie: zadarmo – prednosť majú zahraniční 
jazdci,  potom ostatní jazdci podľa poradia poslania 
prihlášok 

kontakt: 0905 22 55 88 

Vzdialenosť ubyt. od arény:  1,5km 

Súťažné disciplíny : 
Open :Team penn ing, ranch sorting, barrel race, ranch roping, team sorting, pole bending, cattle penning, calf 
roping  

Mládež : Barrel race, Pole bending 

Časový program/disciplíny: 
 

10.00 hod začiatok 1.discipliny, ostatné disciplíny následne 
Slávnostný nástup bude po disciplíne ranch sorting  
 
 

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  

Ceny: Open B  

Pre disciplíny: BR, PB, CP a Lasárske dicsiplíny           
1.miesto: pohár + stuha+ 150 € 
2.miesto: pohár + stuha + 80 €     

3.miesto: pohár + stuha + 40 Eur 

4.- 6. miesto stuha 
 

Pre disciplínu TP a Team Sorting 



1. miesto: 3xpohár +3xstuha + 3x 60 Eur 

2. miesto: 3xpohár+ 3xstuha + 3x40 Eur 

3. miesto: 3xpohár + 3x stuha + 3x 20 Eur 

4. – 6. Miesto: 3x stuha 

Pre disciplínu Ranch sorting 

1.miesto: 2xpohár + 2xstuha + 2x 75 Eur 

2. miesto: 2x pohár + 2x stuha + 2x 40 Eur 

3. miesto: 2x pohár + 2x stuha + 2x 25 Eur 

4. – 6. Miesto: 2x stuha 

 
Mládež B v disciplíne BR a PB 
1.miesto: pohár + stuha + 40 Eur 
2.miesto: pohár + stuha + 25 Eur 
3.miesto: pohár + stuha  + 15 Eur 

 

Kancelária pretekov: od soboty 22.06.2013 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: kamennyranc@gmail.com alebo poštou: Kamenný ranč Slovenská 
Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča 
Platby posielať na: platba v hotovosti na mieste 

Uzávierka prihlášok: 20.6.2013 – prosíme o dôsledné dodržanie termínu z dôvodu 
uľahčenia a zjednodušenia práce kancelárie pretekov!! Po tomto termíne 
bude kancelária pretekov nútená účtovať lajdácky poplatok                   
 

"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 rešpektovať 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: 0905 22 55 88 

Meno a priezvisko: Peter Dula 

 
 


