
DIVACI-Program  7.kolo SAWRR     

  
Dátum : 17.-19.8. 2018 

                                              

Piatok  začiatok o 11:00 hod 

Team Roping-  dvaja jazdci musia zalasovať jednu kravu,za hlavu a nohy   na čas ktora vybehne z vypuštacej klietky   

California Ranch Roping 1+2.kolo  -OPEN, ( dvaja jazdci musia zalasovať jednu kravu, na čas ) 

Ranch Doctoring –1 +2.kolo – OPEN (3 jazdci musia chytit vybrane tela do lasa a povalit ho na zem a pripravit na 
ošetrenie    )         

Film  -Muzzikanty   v salone  o 21:30  

     

Súťažné disciplíny + program  Sobota  začiatok o 10:00 hod   

Trailer Loading  1.kolo– Mládež, Green Rider ,OPEN, (dvaja jazdci musia zavrieť teľa do ohrádky a zoskočiť z koňa 
a bežať do vyznačeného kruhu ) Losovanie vstupenky  -  cena 

Cattle Penning 1.kolo- Mládež, Green Rider, OPEN- (jeden jazdec, zaviera teľa do ohrádky na čas) 

Losovanie vstupenky  -  cena 

Ranch Roping 1.kolo  -OPEN, ( jeden jazdec musi zalasovať jednu kravu, na čas )  

Losovanie vstupenky  -  cena 

Grand Entry – slávnostné zahájenie s vlajkami a hymnami o 13.00 hod 

Team Penning 1.kolo Mládež, – Green Rider , OPEN, (3 jazdci zavierajú 3 teľatá do ohrádky tej istej farby, na čas) 

Losovanie vstupenky  -  cena 

Barrel Race 1.kolo- OPEN-,mladež (rýchlostná jazda okolo sudov) 

Barrel Race-Kids 

Bikiny Barrel Race 2.kolo- OPEN-mladež  

sutaž deti -   lasovanie deti - 



Team Sorting 1.kolo Mládež,Green Rider , OPEN, (3 jazdci zavierajú  teľatá podla poradia na druhu stranuareny na čas) 

Losovanie vstupenky  -  cena 

Ranch Sorting  1.kolo,Mladež, Green Rider, – OPEN (dvaja jazdci sortírujú podľa čísel kravy v kruhovej ohrade) 

COUNTRY BAL –kapela Hudlaři z Brna o 20:00 tombola  23:30       

Vstupné na country bál zdarma 

Nedeľa začiatok o 09.00 hod. 

Ranch Sorting   2.kolo –Mladež ,Green Rider OPEN, (dvaja jazdci sortírujú podľa čísel kravy v kruhovej ohrade) 

Losovanie vstupenky  -  cena 

Ranch Roping 2.kolo  -OPEN, ( jeden jazdec musi zalasovať jednu kravu, na čas ) 

Trailer Loading  2.kolo– Mládež, Green Rider ,OPEN, (dvaja jazdci musia zavrieť teľa do ohrádky a zoskočiť z koňa 
a bežať do vyznačeného kruhu )  

Losovanie vstupenky  -  cena 

Pole Bending 1.kolo-OPEN-, (rýchlostná disciplína slalom okolo tyčiek) 

Sutaž pre deti -  okolo 1  tyčky  

Pole Bending 2.kolo-OPEN-  

Team Sorting 1.kolo Mládež,Green Rider , OPEN, (3 jazdci zavierajú  teľatá podla poradia na druhu stranuareny na čas) 

Cattle Penning 2.kolo Mládež, Green Rider , -OPEN, jeden jazdec, zaviera teľa do ohrádky na čas) 

Losovanie vstupenky  -  cena 

Team Penning 2.kolo –Green Rider , Mládež  OPEN, (3 jazdci zavierajú 3 teľatá do ohrádky tej istej farby, na čas) 

Občerstvenie - zábava :  

Zabezpečené v našom Rančovnom bufete  za LSD ( Libroča State Dollar)  

V celom areály je možné  platiť  iba v mene  LSD našich dolároch, tie si môžete zakúpiť  u nášho bankára  v štýlovej banke   
za CZK EUR,USD 

Ubytovanie : Na ranči 13 na lúke v stanovom mestečku ( nutné si doviesť stan),v areáli WC +sprchy 

Okolité penzióny        http://www.nemsova.sk/navstevnik/ubytovanie-a-stravovanie/ 
            
Odvoz Taxíkom -Pavol Mutňanský  Nemšová  0903 249 765,1.Nem. Taxi 0903 586 232, OK-Taxi Nemšová 0904 856 666 
 
Doprovodný program : Vozenie na koňoch,mini zoo, lasovanie na umelé kravy ,živý stolovy fotbal,hod 
tomahoavkom,pieskovisko,trampolína  ,skakaci hrad,strelecka sutaž  

Súťaže pre divákov ,  predaj reklamynych věci a časopisu HOrsmen a Rodeo  v Cowbos market – v Saigone 

Súťaže pre divákov a deti, tipovanie na víťaza, zlosovateľná vstupenka   


