
PROPOZÍCIE:  RANČ NA STRIEBORNOM JAZERE 

13907MW 

Názov pretekov:   Majstrovstvá SR vo westernovom jazdení Galanta 2013 

 

Miesto : Ranč na Striebornom jazere   
  Esterházyovcov 3153/29, 924 01  Galanta 

GPS súradnice: 48.1985153,17.732799399999976 

Termín:  07 – 08. 09. 2013 

Súťaž typu: M SR „A“ Usporiadateľ: Ranč na Striebornom jazere 

Riaditeľ pretekov: Martina Bedecsová 
                                   0910 915 915 

Ringsteward: 

Rozhodcovia:   Andrea Šáryová 
                           Katarína Starovecká 
Rozhodca cutting:   Miroslava Elexová 

Hlásateľ:  Feri Graňo 

Technický delegát:   
 

Kancelária :   

Veterinár: MVDr. Ľubomír Szabo 

 

Správca opracoviska:  Silvester Križan 

Kováč: zabezpečený  
 

Lekárska služba:  zabezpečená 
                                p. Flaška Štefan 

 

Kolbisko, ustajnenie, ubytovanie :  

1. Prestrešená jazdiareň:  40x90 m   

pieskovo-hlinený povrch 

2. Kolbisko: 40x60 m pieskovo-hlinený povrch 
3. Opracovisko: 20x40 m pieskovo-hlinený povrch 

Ustajnenie:  ÁNO  
Ubytovanie:  ÁNO 

Cena: 12 Eur / lôžko (17 Eur samostatná izba). 
Kapacita: 54 miest 
Platba: na mieste v reštaurácii 

Cena ustajnenia: 15 Eur / 1 deň 
                                20 Eur / celé preteky 
+ 5 Eur záloha, ktorá bude vrátená pri odchode po 
odovzdaní čistého boxu 
V cene je zahrnuté seno a slama. 

Vzdialenosť ustajnenia od arény:  priamo v areáli 
Vzdialenosť ubytovania od arény: priamo v areáli 

Spôsob platenia ustajnenia:  v hotovosti na mieste 
                                                     (kancelária pretekov) 

 

Časový program/disciplíny: 

Mládež:    Trail, Western Pleasure, Barrel Race, Pole Bending, Western Horsemanship 

Open:       Trail, Western Pleasure, Barrel Race, Pole Bending, Western Horsemanship, Ranch Sorting, Cattle  

                    Penning, Team Penning, Calf Roping, Team Sorting,  Trailer Loading, Ranch Roping, California  

                    Ranch Roping, Western, Riding, Superhorse  

                    Cutting Open NCHA, Ranch Cutting, Limited 2000, Non Pro NCHA 



07. 09. 2013:      KRYTÁ JAZDECKÁ HALA:                           VONKAJŠIA ARÉNA: 
08.00 hod.          Prezentácia                                                  08.00 hod.      Western Pleasure /M, O/ 
09.00 hod.          Cutting Open NCHA                                   08.45 hod.       Trail /M, O/ 
10.00 hod.           Non Pro NCHA                                            09.45 hod.      Western Horsemanship /M, O/ 
11.00 hod.           Limited 2000      10.30 hod.       Western Riding /O/ 
11.30 hod.           Ranch Cutting      11.30 hod.        Superhorse /O/                                                
12.30 hod.                                                 Obedová prestávka                                    
13.00 hod.                                                  Slávnostný nástup                                     
13.30 hod.           Cattle penning /O/                                    
15.00 hod.           Trailer Loading /O/ 
16.00 hod.           Pole Bending /M,O/ 
17.00 hod.           Team Sorting /O/ 
 
08. 09. 2013:      KRYTÁ JAZDECKÁ HALA: 
08.00 hod.          Prezentácia 
09.00 hod.          Ranch Sorting /O/ 
10.30 hod.          Barrel Race /M, O/ 
12.30 hod           Obedová prestávka 
13.00 hod.          Team Penning /O/ 
15.00 hod.          Calf Roping /O/                                
16.00 hod.          Ranch Roping /O/                            
17.00 hod.          California Ranch Roping /O/          
 
Časový harmonogram cuttingových disciplín bude ešte upravovaný  - možnosť dvojkolového jazdenia 
/sobota, nedeľa/. O zmenách budete priebežne informovaní na stránke SAWRR. 
Drezúrne disciplíny vo vonkajšej aréne budú prebiehať aj v prípade nepriaznivého počasia. 
Disciplína Cattle Penning bude prebiehať až po ukončení drezúrnych disciplín. 
Každý jazdec má povinnosť zúčastniť sa slávnostného nástupu. V prípade jeho neúčasti je usporiadateľ 
oprávnený jazdca penalizovať vo výške 30% z jeho výhry! 
Dekorácia prebieha po každej disciplíne!!!  Dekorácia  je povinná -  len riadne ustrojená dvojica!!!  
Usporiadateľ je oprávnený upraviť  a koordinovať v prípade potreby začiatky štartov jednotlivých 
disciplín po obdržaní prihlášok jazdcov. 
Usporiadateľ je oprávnený zrušiť disciplínu v prípade, ak na ňu nebude prihlásený dostatočný počet 
jazdcov. 
Nominácia nie je nutná, ale podmienkou štartu slovenských jazdcov je členstvo v SAWRR a licencia 
koňa a jazdca v SJF. 

Poplatky: 

Štartovné:  
Open:   15  €/ každá disciplína      
+ pohárový príplatok 1 €  (jednorázovo) 
Mládež:  10 €/ každá disciplína 
+ pohárový príplatok 1 € (jednorázovo) 
 
Poplatok za dobytok: 5 Eur/disciplína                                          

Štartovné Cutting:   
Cutting Open:  115 Eur 
Non Pro:  115 Eur 
Limited 2000:  50 Eur 
Ranch Cutting:  30 Eur 
 
Spôsob platby štartovného: v hotovosti  
priamo na mieste – kancelária pretekov 

Kancelária pretekov: od 08.00 hod. do skončenia disciplín a vyúčtovania výhier 
Kancelársky poplatok: 2 € jednorazovo 



 Ceny:    vo všetkých disciplínach  1-3. miesto medaila   

Open a dospelí  -  vo všetkých disciplínach: 
1.miesto:  pohár + stuha + granulované krmivo Silver Horse + 30% z vybranej sumy štartovného na disciplínu 
2.miesto:   pohár + stuha + granulované krmivo Silver Horse + 20% z vybranej sumy štartovného na disciplínu 
3.miesto:   pohár + stuha + granulované krmivo Silver Horse + 10% z vybranej sumy štartovného na disciplínu 
4-6.miesto:  stuha 
 
 Mládež  - vo všetkých disciplínach:  
1.miesto:  pohár + stuha + granulované krmivo Silver Horse + 30% z vybranej sumy štartovného na disciplínu 
2.miesto:   pohár + stuha + granulované krmivo Silver Horse + 20% z vybranej sumy štartovného na disciplínu 
3.miesto:   pohár + stuha + granulované krmivo Silver Horse + 10% z vybranej sumy štartovného na disciplínu 
4-6.   miesto:  stuha 
       
Team Penning, Team Sorting:  
1.miesto:  pohár + stuha + 3 x granulované krmivo Silver Horse +  30% z vybranej sumy štartovného na disciplínu/trojica 
2.miesto:  pohár + stuha + 3 x granulované krmivo Silver Horse +  20% z vybranej sumy štartovného na disciplínu/trojica 
3.miesto:  pohár + stuha + 3 x granulované krmivo Silver Horse +  10% z vybranej sumy štartovného na disciplínu/trojica 
4 -6. miesto:  stuha 
 
Ranch Sorting, California  Ranch Roping, Trailer Loading:   
1.miesto:  pohár + stuha + 2 x  granulované krmivo Silver Horse + 30% z vybranej sumy štartovného na disciplínu/dvojica 
2.miesto:   pohár + stuha + 2 x granulované krmivo Silver Horse + 20% z vybranej sumy štartovného na disciplínu/dvojica 
3.miesto:   pohár + stuha + 2 x granulované krmivo Silver Horse + 10% z vybranej sumy štartovného na disciplínu/dvojica 
4 - 6. miesto:  stuha 
 
Cutting Open , Non Pro NCHA, Limited 2000, Ranch Cutting: 
1.miesto:  pohár + stuha + granulované krmivo Silver Horse + 30% z vybranej sumy štartovného na disciplínu  
2.miesto:  pohár + stuha + granulované krmivo Silver Horse + 20%  z vybranej sumy štartovného na disciplínu 
3.miesto:  pohár + stuha + granulované krmivo Silver Horse + 10% z vybranej sumy štartovného na disciplínu 

 

Prihlášky  posielať na adresu:  Prihlášky posielajte online cez stránku SAWRR!        

                                          Prihlasovanie: http://rodeo.ranch13.sk/prihlasenie 

Prosíme o dôsledné dodržanie termínu kvôli administratíve! Po tomto termíne nebude možné prihlásenie. 

Uzávierka prihlášok s ustajnením:   30. 08. 2013 

 

„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. Před 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 SFJ a zahraničným jazdcom odprezentovaným minimálne 1 hodinu před začiatkom disciplíny v kancelárii 
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 tohoto ustanovenia môže byť jazdec zo 
súťaže vylúčený a uložená mu pokuta. Jazdci do 18 rokov musia predložiť  notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu 
s pretekaním zákonného zástupcu! 

Kontakt na hlavného usporiadateľa:  Martina Bedecsová, tel. č. 0910 915 915   rancgalanta@rancgalanta.sk 
 

Schválil: Ing.Peter Šimek, v.r. 


