
USNESENÍ rady Rodeo Corralu (RC) pro sezónu 2020 

Startovné: 

Člen RC: 

Senior – 300,- Kč za disciplínu a 500,- Kč za disciplínu pro 2. koně  
Junior –  150,- Kč za disciplínu a 200,- Kč za disciplínu pro 2. koně  
 
Zahraniční jezdec a nečlen hradí za disciplínu: senior 450,- (150,- Kč pro RC) a 650,-(150,- Kč pro RC) 

za 2. koně, junior 200,- (50 Kč pro RC) a 300,- Kč (50,- Kč pro RC) za 2. koně  

 

Startovné v disciplíně Calf Roping  500,- Kč  a 700,- Kč za 2. koně jednotné pro všechny jezdce. 

 

Organizační poplatek za jezdce 300,- na rodeo (150,- Kč pro Rodeo Corral, 150,- Kč pro pořadatele 

rodea) 

Startovné bude hrazeno na účet pořadatele do uzávěrky přihlášek. Případné vrácení startovného 

bude provedeno do 14ti dnů na účet jezdce.  

 

V případě zranění koně či jezdce, bude startovné jezdci vráceno v plné výši do 14ti dnů na účet 

jezdce, oznámí-li to jezdec pořadateli do 8.00 rodeového dne. Organizační poplatek se nevrací. 

Propozice a přihlášky: 

Propozice na rodeo zveřejnit včas, minimálně 14 dní před termínem rodea. 

Uzávěrka přihlášek poslední neděli do půlnoci před termínem rodea. Povinnost pro všechny jezdce. 

Disciplíny: 

Počet disciplín: 4 dobytkářské, 2 rychlostní, Steer Wrestling – podmínka minimálně 3 startující jezdci. 

Dle uvážení pořadatele může být přidána jedna dobytkářská disciplína. 

Zrušení pravidla otevřené branky u disciplíny Calf Roping. 

Finanční výhry: 

Senioři: 

Dobytkářské disciplíny: pevná minimální výhra pro prvních šest míst (2100,- 1500,- 1200,- 500,- 400,- 

300,- = celkem 6000,-) 

Rychlostní disciplíny: z vybraného startovného 40:20:10 (1. – 3. místo) 

Junioři: 

U dobytkářských i rychlostních disciplín z vybraného startovného 40:20:10 (1. – 3. místo) 

All Around Champion – 2000,- 

 



Bodování: 

1. místo – 6 bodů, 2. místo – 5 bodů, 3. místo – 4 body, 4. místo - 3 body, 5. místo – 2 body a 6. místo 

– 1 bod.  

Startovní čísla: 

Pro sezonu 2020 budou čísla jezdců umístěna na zádech jezdce. Jezdec dostane číslo přidělené na 

celou závodní sezonu, pořadí jezdců v jednotlivých disciplínách bude losovat program. 

Startovní číslo bude vydáno proti průkazu koně a naopak. Jezdec nemůže bez čísla startovat. 

Jízda na dvou koních:  

 

Jeden jezdec smí jet v jedné samostatné disciplíně – rychlostní i dobytkářské – na dvou koních!!! To 

platí pro seniory i juniory! Jezdec musí nahlásit předem, se kterým koněm boduje. S druhým koněm  

neboduje! Neplatí pro dvoučlenné a tříčlenné disciplíny!!! 

Kůň může jet v té samé disciplíně pouze jednou, jak u seniorů, tak juniorů!!! 

 

Náhradní pokus: 

Pokud rozhodčí nařídí náhradní pokus, bude proveden okamžitě a ne až na konci startovní listiny. 

Technický delegát:  
 
Musí být členem rady RC, vyplňuje zápis z rodea a hodnotí rozhodčí. 
 

Rozhodčí: 
 
Na všechna rodea budou nominování 2-3 proškolení rozhodčí (jeden hlavní + jeden nebo dva 

pomocní).  

Protest 500,- Kč hlavnímu rozhodčímu do opuštění arény. Neuznaný protest: částka propadá ve 

prospěch RC. 

Pokuta za ztrátu klobouku – penalizuje se částkou 500,-, přičemž za ztrátu klobouku se považuje pád 

klobouku na zem, případně držení klobouku v ruce, a to ve všech disciplínách. 

Čísla a barvu telat losuje ručně rozhodčí rodea z uzavřeného pytlíku. 

 

22. 2. 2020        

Zapsal: Milan Mach v. r.  
Kontrola: Michal Tesař v. r. 


