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Dne 13.10.2007 jsme navštívili Pullman City poblíž Passau, kde se konalo poslední 
rodeo v letošním roce pod hlavičkou Evropské profesionální cowboy asociace (EPRA). 
O ní jste se dočetli v předchozích článcích, kde byli napsány bližší informace týkající se 
historie této organizace. Usedli jsme na tribunu odkud byl celkem dobrý výhled 
na rozměrově menší halu. Výpustě pro dobytek a koně byli připraveny a nic nebránilo 
slavnostnímu zahájení. 
Samotné finále začalo ve 14 hod nástupem několika dívek s vlajkami, druhé kolo se 
konalo od 17 hod. První soutěžní disciplínou byla Rescue Race neboli záchrana. 
K našemu překvapení se jeli pouze tři kola. Na koni jménem Tattoo se vystřídali 3 jezdci, 
dva z toho donesli naskakujícího jezdce do cíle. Pak následoval Calf Roping neboli 
lasování. Že nepůjde o vyhledávanou disciplínu jsme pochopili z počtu telat u výpustí, 
kde nešťastně volali 3 kusy strakatých telat. Na start se připravil 10ti letý chlapec 
z rodiny Mitchellů, jehož maminka mu ve výpusti podržela koně správným směrem 
a všichni čekali na jeho pokyn k bullteamu. Rychlým pohybem hlavy dal znamení, vyjel 
z výpustě, 3× zatočil lasem nad hlavou a stylově zalasoval tele v čase 5ti vteřin. Jednalo 
se exhibici a byl předveden jeden pokus. Dle pravidel EPCA je časový limit na tuto 
disciplínu 30 vteřin. Následovala rychlostní disciplína Pole Bending. K našemu úžasu se 
postavili pouze 4 tyče a na startu se objevili 4 jezdkyně. Žádná časomíra, jen ruční 
stopky. Na takto vytýčenou trasu se samozřejmě jezdili krátké časy, ale byly vidět celkem 
dobré technické jízdy. Championkou se letos v této disciplíně stala Daniele Mitchell, 
která jezdila dva koně – Lassy a Chiefa. Nejkratšího času dosáhla 0:17:59 sek. 
Adrenalinovou část dne měl nabídnout Saddles Bronc neboli jízda na divokém koni. Dle 
pravidel je v Německu tato disciplína povolena avšak bez použití ostruch a slabinových 
řemenů. Z 5ti představovaných koní a jezdců „pořádně“ vyhazoval jen jeden a tento kůň 
také nabídl největší šanci předvést svému jezdci jeho styl a umění jízdy, což následně 
ohodnotili rozhodčí. Celkovým vítězem se v letošním roce stal Tim Gittlesohn, který 
dosáhl skóre 57 bodů. Pak následovaly Show Girls, nebo-li 4 dívky na quarterech, které 
předvedli exhibici s vlajkami. K našemu potěšení jsme viděli i tu naši. Byla to akční 
podívaná o rychlých kruzích, naleštěných koních a amerických lesklých oděvech. 
Poslední disciplínou byl očekávaný Bull Riding. Přijel silný rodeový team ze Stuttgartu, 
který měl podporu místních diváků. Byli předvedeny celkem 4 jízdy a celkovým vítězem 
se stal Hans Hermann se skóre 53 bodů. 
 


