
Zápis ze společné schůzky Komise rozhodčích a Revizní komise Rodeo Corralu  

Konané dne 7.8.2020 v Kozohlodech 

Účastníci: Zych, Matějka, Kubát, Hercík, Fencl, Daňková, Mach 

Komise rozhodčích i Revizní komise Rodeo Corralu obržely stížnost od Patrika Urbana ve věci 

nesouladu mezi soutěžním řádem a Usneseními Rady. 

Vážená Revizní komise. 

Vznáším stížnost na jednání rady RC a jejich výkladu pravidel.  

Na letošní sezónu nebyl vydán nový Soutěžní řád a bylo zasláno jen Usnesení Rady RC ( až po prvním 

rodeu) kde byly vypsány změny na letošní sezónu. Podle těchto změn nelze rozhodovat jelikož 

pravidla jasně hovoří: 

                                                                              Pořádání rodea 

        1. Podle těchto Pravidel se pořádají rodea RC: 

                                                Mistrovství ČR v rodeu 

                                                Pohár WI-CZ v rychlostních disciplínách 

                                                Rodeo speciál - dle dispozic Rady RC 

                                                Pohár Dyka Krchova – junioři 

                                                Steer wrestling o Cowpackův pohár 

Organizování rodea se vedle těchto Pravidel řídí Soutěžním řádem RC – při rychlostních a 

dobytkářských disciplínách organizované WI-CZ, RODEO CORRAL . 

 

V propozicích na Hoslovice i na Kozohlody bylo že Rodeo se jede podle Pravidel RC a Soutěžního řádu. 

Hoslovice se tak jely a Kozohlody nás čekají a určitě i bouřlivá rozprava na schůzce jezdců. 

V propozicích na Ježkuv mlýn již je, že se Rodeo jede dle pravidel RC ,Soutěžního řadu a Usnesení na 

rok 2020, což je ale zcela špatně jelikož Pravidla RC mluví jasně(viz výše) 

Můj návrh ( nejen můj) je aby se zbytek sezóny odjel bez změn které vydala Rada RC jen usnesením, a 

tyto změny  byly projednány na Valné hromadě RC na konci roku. 

A v neposlední řadě nelze měnit Pravidla RC ani Soutěžní řad během sezóny když už je jedno rodeu 

odjeté. 

S pozdravem Patrik Urban 

 



 

 

Revizní komise konstatuje, že soutěžní řád není v souladu s usneseními Rady RC. RC doporučuje Radě 

uvést tyto věci do souladu. Revizní komise dále konstatuje, že stanovy RC umožňují dle Odstavce XI. 

Rada RC bod 8 změnu těchto dokumentů v průběhu sezóny, ukládají povinnost o těchto změnách 

neprodleně informovat členskou základnu.  

Komise rozhodčích konstatuje, že dochází k situacím, jako je pád jezdce a následný pád klobouku. 

Toto jsou situace, které jsou na posouzení rozhodčího.  

Komise rozhodčích konstatuje, že proběhlo školení rozhodčích 17.7.2020 v Hoslovicích včetně ústních 

zkoušek rozhodčích.  

Komise rozhodčích si musí zvolit svého předsedu. Navrženi jsou Matějka a Zych.  

Zapsala: Terezie Daňková  

Ověřili: účastníci schůzky  


