PRORODEO PROPOZICE
kategorie JUNIOR

Pro sezonu 2014 byla firmou STRABAG věnována dotace určená na podporu juniorů.
Tato dotace bude čerpána formou úhrady startovného. Junioři budou mít na
vybraných kolech Prorodeo Tour startovné zdarma, hradit si budou pouze poplatky
(Cattle charges, Office charges ) a náklady spojené s ustájením koní. Termín čerpání
bude vždy zveřejněn předem v propozicích pro jednotlivá kola.

1. Popis kategorie

Do této kategorie náleží mládež do 15 let včetně. Při dovršení 16ti let věku před konáním
prvního rodea sezony musí již jezdec startovat v kategorii open.
Junior se může účastnit libovolných disciplín z kategorie OPEN dle platných pravidel pro tuto
kategorii (mimo Steer Wrestling), hodnocen v nich bude společně s dospělými a nebude mít
nárok na slevu ze startovného.
Disciplíny kategorie junior se budou konat pouze v sobotu.
Při registraci členství pro rok 2014 bude požadován souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s
účastí dítěte.
! DO 15 LET VČETNĚ MUSÍ VŠECHNA MLÁDEŽ POVINNĚ STARTOVAT S OCHRANNOU PŘILBOU NA
HLAVĚ!

2. Ocenění v kategorii

titul - Junior Champion Czech republic
Tento titul získává jezdec, který během sezony získá v dané vypsané disciplíně nejvyšší počet
bodů. Cenou pro tento titul je trofejní přezka a pohár. V případě bodové shody rozhoduje vyšší
počet bodovaných startů, při shodě i v tomto kriteriu se bude konat rozstřel v danné disciplíně v
den konání finále kategorie Open.

titul - Reserve Junior Champion Czech republic
Tento titul získává jezdec, který se umístí v celkovém pořadí jako druhý.Cenou pro tento titul je
trofejní pohár. V případě bodové shody rozhoduje vyšší počet bodovaných startů, při shodě i v
tomto kriteriu se bude konat rozstřel v danné disciplíně v den konání finále kategorie Open.

titul - Junior All Around Champion Czech republic
Tento titul získává jezdec, který k závěru sezony získá nejvyšší bodové ohodnocení všech
vypsaných disciplín.Cenou pro tento titul je trofejní přezka, (ostatní ocenění- sedlo dle
možností). V případě bodové shody rozhoduje vyšší počet bodovaných startů, při shodě i v tomto
kriteriu se bude konat rozstřel v den konání finále kategorie Open. Disciplínu pro rozstřel určí los
z vypsaných disciplín kategorie junior.

ocenění - Nejrychlejší čas
Z celého ročníku bude vyhlášen nejrychlejší čas z každé vypsané disciplíny. Vyhlášený získává
diplom.
Ostatní věcné ceny dle aktuálních sponzorských darů.
!!! Do celkového bodového hodnocení je vždy hodnocena dvojice jezdec a kůň !!!
Na rozstřel je nutné potvrdit účast. V případě nepotvrzení jednoho ze zúčastněných, postupuje
automaticky ten, který účast potvrdí.

3. Vypsané disciplíny

dobytkářské disciplíny: Cattle Penning , Trailer Loanding, Team Penning X Team Sorting
rychlostní disciplíny:

Barrel Race

4. Přihlášky

Startovat na Prorodeo Tour mohou členi PRCZA nebo členi jiné organizace s PRCZA
spolupracující. Nečleni mohou startovat pouze za příplatek 150 Kč pro každé kolo. Nečlen

nemůže zasáhnout do pořadí Junior Champion ani do Junior All Around Champion bez ohledu na
získaný počet bodů. Členství je možné zaregistrovat v průběhu celého roku.
Jezdec musí vyplnit přihlášku ke každému jednotlivému kolu Prorodeo Tour online na adrese
www.prorodeo.cz a to nejpozději 3 dny před konáním rodeo show. Tuto přihlášku je nutno řádně
vyplnit dle pokynů ve formuláři nebo nápovědy, jinak na ni nebude brán zřetel. Na základě toho
budou připraveny startovní listiny.
Podání přihlášky po termínu bude penalizováno jednorázovou pokutou 300 Kč.

5. Startovné a výhry

Startovné: Výše startovného bude jednotná pro všechna kola ProRodeo Tour a to 200 Kč za start
v dobytkářských i rychlostních disciplínách.
Cattle charges – poplatek za dobytkářské disciplíny 150 Kč za startující dvojici jezdec/kůň.
Office charges - správní poplatek 50 Kč za startující dvojici jezdec/kůň.
Start v disciplíně je možné bezplatně stornovat nejpozději 3 dny před konáním rodeo show.
V případě neuskutečnění již náhlášeného startu bude účtován storno poplatek ve výši 30%
startovného.
Jezdec smí startovat v jedné disciplíně maximálně dvakrát pokaždé na jiném koni. Kůň smí v
disciplíně startovat s různými jezdci libovolně. V případě viditelné únavy může být ze soutěže
tento kůň vyloučen na základě rozhodnutí pořadatele, veterináře nebo rozhodčího.
Výhry: Pro disciplíny jednotlivých kol bude vráceno 70% vybraného startovného do výplat výher,
které budou přerozdělovány následujícím způsobem:
1.místo 50%, 2.místo 30%, 3.místo 20%
Bodové ohodnocení:
1.místo 6 bodů
2.místo 5 bodů
3.místo 4 body
4.místo 3 body
5.místo 2 body
6. místo 1 bod

Ve všech disciplínách bude hodnotícím kriteriem součet časů ze všech kol závodu a počet hlav
(barrelů).
Zúčastní-li se jezdec jedné disciplíny s více koňmi, získá v případě vícenásobného umístění
finanční výhry, poháry, věcné ceny i bodový zisk za všechna umístění, body budou připisovány
dvojici jezdec a kůň.
Při shodě bodového zisku pro titul Junior All Around Champion v jednotlivém kole rozhoduje
vyšší počet bodovaných startů, při shodě počtu bodovaných startů pak vyšší počet lepších
umístění, pakliže dojde ke shodě v obou těchto hodnotících kritériích, rozhodne o All Around
Championovi los.

6. Časový rozvrh

Počet a časový rozvrh soutěžních dnů určí organizátor a pořadatel v propozicích na jednotlivá
kola na www.prorodeo.cz.
Vstupy a tréninky na arénu mimo soutěžní dny jsou možné pouze po individuální domluvě s
pořadatelem zádodů.

7. Ostatní ustanoven

Ustájení koní řeší jednotlivé propozice závodů. Ubytování si jezdci řeší samostaně.
Celý seriál se bude řídit platnými pravidly PRCZA!!!
Jezdcům bude povolen start s krátkým a tříčtvrtečním rukávem při dodržení stylového oděvu,
který reprezentuje novodobý rodeový sport.
Každý jezdec (výherce)je zodpovědný za převzetí svojí výhry nebo ocenění. V případě
nepřítomnosti je povinen si toto ocenění nebo výhru převzít nebo zajistit vyzvednutí
pověřenou osobou nejdéle do jednoho měsíce od nabytí nároku na tuto cenu nebo ocenění.
PRCzA o.s. nemá tato ocenění případně výhry za povinnost uchovávat nebo skladovat a nenese
za ně tudíž po uplynutí jednoho měsíce žádnou odpovědnost. V případě nedodržení lhůty
jednoho měsíce nevzniká jedci ( výherci) žádný nárok na výhru.
Povinností každého jezdce je sledovat aktuální pravidla vypsaných disciplín. Podrobná pravidla
disciplín jsou uvedeny na stránkách www.prorodeo.cz.

Každý jezdec soutěží na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svého koně. Povinností jezdce je
seznámit se s technickým zázemím a přizpůsobit se daným podmínkám Události jako jsou
úrazy, škody způsobené zvířaty nebo organizačním týmem PRCzA o.s., jsou ošetřeny v pojistné
smlouvě uzavřené občanským sdružením PRCzA.
Všechna získaná ocenění a tituly se předávají na slavnostním ukončení sportovní sezóny.

