
 PROPOZÍCIE:  RANČ NA STRIEBORNOM JAZERE 

  Novoročný  pohodový  SRANDAMAČ  Galanta 2014 

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

GPS súradnice: 48.1985153,17.732799399999976 

Termín:  04 – 05. 01. 2014 

Súťaž typu:  žiadne  Usporiadateľ: Ranč na Striebornom jazere 

Riaditeľ pretekov:   Branislav Šablatúra 
                                     0905 276 858 

Ringsteward: nepotrebujeme  

Rozhodcovia:   Patrik  Dirn Hlásateľ:  kto má chuť  

Technický delegát:  nepotrebujeme 

 

Kancelária :  Ľubica Ondriášová 

Veterinár: Dr. Dulitt Správca opracoviska:  Silvester Križan-
+BULLteam  

Kováč: podkova 

 

Lekárska služba: pálenka   
                           

 

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- v stanoch u jazera zadarmo  
Cena: 20 Eur /4  lôžkovú izbu   na celu akciu   
Kapacita: 54 miest 
Platba: na mieste v reštaurácii 

Cena ustajnenia:    15 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: 

Krytá hala   

Pred každou  disciplínou budú  vysvetlené  pravidla  PRCZA   - ktoré budú základom pre nové pravidla SAWRR 

Prvé kolá sa idú podľa pravidiel  -s komentátorom   Patrika Dirna  - plus dotazy  rozhodcov  -školenie     

 Prihlásením  pošleme pravidlá  emailom pred akciou  

A druhé kolo je upravené   - podľa týchto   pravidiel    

Cattle penning   -  test  stop tlačítko časomiery  zavesené na pene  

Trailer Loading   -  test  stop tlačítko časomiery  zavesené na pene  

Ranch Sorting -  teľatá časový limit  3 minúty  ,teľatá tam a späť  

Team penning  - 6 teliat do penu za  3 minúty,   30  teliat  2 sady obojkov 



California   Ranch roping -  nutné chytiť do  lasa 2  teľatá naraz  a každý  hneď sám za seba   

Calf Roping – lasovanie  na dami  

Ranch roping – navlieknutie lasa  na teľa mongolským spôsobom na paličke   

Team Roping – lasovanie na Dami      

Barrel race  - 2x obenut barely za sebou  -nesmie pretnúť štartovnú čiaru  

Pole bending – hneď medzi tyče a 4x  

Reining – najdlhší slajd  -meria sa čiara  na aréne   

Reining –najrýchlejší spin  - 6  spinov na čas  

Poplatky: 

Štartovné:  
Open:   darček / každá disciplína      
Každá  štartovná dvojica prinesie 
zabalený darček  /napr. čo dostal na 
Vianoce a nehodí sa mu, alebo  niečo 
kúpi /musí to byť zabalene  a napísaná 
na tom disciplína   
Poplatok  za dobytok: 5 Eur/celé preteky    
Alebo krabica  zákuskov a dobrôt zo 
Silvestra a Vianoc                                       

 
Spôsob platby štartovného: v hotovosti  
priamo na mieste – kancelária pretekov 

Kancelária pretekov: od 08.00 hod. počas celého trvania preteku nepretržite (začiatok 
minimálne dve hodiny pred prvou disciplínou a ukončenie najskôr 30 min. od vyhlásenia 
výsledkov poslednej disiplíny) 
 

 

 Ceny:    vo všetkých disciplínach  1-posladneho miesta   

-  vo všetkých disciplínach: 
1.miesto:  zabalený darček podľa vlastného výberu právo vyberať ako prvý  
2.miesto:   zabalený darček podľa vlastného výberu právo vyberať ako druhý   
3.miesto:   zabalený darček podľa vlastného výberu právo vyberať ako tretí 
 
Posledné miesto:  zabalený darček podľa vlastného výberu právo vyberať ako posledný. 
  
 

 

V sobotu   večer bude  predstavenie  nového modelu  súťaženie  v SAWRR   pripomienky jazdcov  

Predstavenia  súťaže  Eurorodeo  a programu  na prihlasovanie na závody   

Otázky k novým pravidlám  v pracovných disciplínach   -vysvetľuje Patrik Dirn  

Na záver  pár  videí  zo sezóny 2013 -  prineste, ak máte .  



 

Prihlášky  posielať na adresu:   

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

 

Uzávierka prihlášok s ustajnením:   31. 12. 2013 

 

 

Kontakt na hlavného usporiadateľa:  Branislav Šablatúra, sablatura@rancgalanta.sk 
 

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.  

 


