
                         Propozície „ Ródeo Muráň„  -  21. Ročník 
13810SW 

 
 
 
Názov pretekov :  Ródeo Muráň– 21.ročník 
Miesto konania   :  Muráň – lokalita Peprovice  
Dátum                  :   10.8.2013 
Súťaž typu            :  pracovné a rýchlostné disciplíny ,,B“ ,,C“ 
  
Usporiadateľ         : Obec Muráň a JK Ranč HP 
Riaditeľ pretekov    : Ing . Pavel Kochjar, Martina Pandulová 
Kováč                       :  za úhradu 
Lekárska služba        :  zabezpečená 
Veterinár                   :  zabezpečený 
Hlavný rozhodca:        Alexandra Ferová 
 
 
 
Kolbisko                   :   55m x 32m , piesok, hlina  
Opracovisko              :   25m x 40m , piesok, hlina 
Ustajnenie                 :  na požiadanie, musí byť do 3.8.nahlasené  
                                      Cena: 15€/deň 
                                       tel. 0905 261 359 
                                     Usporiadateľ nezaručuje box po uzávierke 
Ubytovanie                : Reštaurácia Koruna Muráň , tel.č. 058 4494254  
                                      Penzión Kráľov Dom Revúca  
 Stanový tábor v mieste pretekov zadarmo 
 
 
Štartovné                   : 10€/- open- sú tu zahrnuté aj poplatky pre SAWRR 
 Poplatok  za dvojicu na dobytok- 5€ 
                                             
 
 všetky poplatky sa platia na mieste 
 
 
Ceny                           :    Ranch sorting -open - 2 kolá   /120,- 100-, 80,- / 
                                                 Team pening  - open -2 kolá    /180,- 150,-  120,- / 
                                                Pole bending –open  - 2 kolá / 60,- 50-, 40-, / 
                                               Ranch roping -open -2 kolá  / 60,- 50-,  40,- / 
                                              Barrel race-2 kolá /60,-50,-40,-/  
                                               Calf roping -open –2 kolá / 60,- 50,-  40,-  / 

1. – 6. miesto stužky 
2. + ostatok zo štartovného sa ešte pridá v pomere 50:30:20 

 
Program                      :  10.8. 2013     
 13:00 hod. – začiatok pretekov 
 
 
 



 
Uzávierka prihlášok    :       30.7.2013 
 
 
 
 
Kancelária pretekov     :  piatok 9.8.2013  od 12.00hod. do 18.00hod.  na mieste pretekov 
 sobota 10.8.2013 od 8.00hod.  počas priebehu pretekov na tribúne 
 
 
 
Prihlášky  posielajte na adresu alebo mailom : 
 
 Pandula Vladimír 
 Hlavná 708  
976 71 Šumiac – Červená Skala  ,  e-mail adresa :  ranchhp@gmail.com 
telefón – 0905 261 359 , 0907 849 262 
 
 
 
Súťaž podľa pravidiel SAWRR a AQHA 
 
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 je potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami. 
Usporiadateľ si vy hradzuje právo zrušit preteky pre nepriaznivé počasie , príp. stav arény 
pred akciou na webovej stránke www.muran.sk a počas pretekov podľa rozhodnutia rozhodcu 
bez preplácania výdavkov. 
 
 
 
 
 
 
Schválil:  Ing.Peter Šimek                 28.7.2013 
  


