
Ranch Sorting
Časový limit na ukončení úkolu je pro kategorii OPEN 60 sekund.

Časový limit na ukončení úkolu je pro kategorii Limited a Junior 75 sekund. 

Cíl Ranch Sortingu
Při Ranch sortingu je v aréně deset očíslovaných (1-10) a dvě neočíslované telata nebo telata označená 00, 
celkem tedy 12 telat a dva jezdci. Telata jsou v dobytčí ohrádce a úkolem týmu je přehnat telata v určeném 
pořadí do ohrádky nedobytčí.

Uspořádání ohrádek
Ranch Sorting probíhá mezi dvěma ohradami přibližně stejné velikosti s možností přesouvat dobytek 
tam a zpět nebo jen jedním směrem. Doporučená velikost ohrádky je cca 15m v průměru bez 90° rohů,
tj. kulatá ohrádka nebo osmiúhelník.

Čitelná čísla
Všechna telata musí být označena viditelnými a čitelnými čísly.

Otevírání ohrádky
U startovní čáry (branka mezi ohrádkami) je doporučená šířka 4 metry.

Ukončení závodu
Pokud bude všechen dobytek tříděn ve správném pořadí, závod  končí vypršením časového limitu 
nebo když tým vytřídí desáté tele. Jezdci mohou být kdekoliv v aréně. 

Usazení stáda
Všechen dobytek bude usazen v dobytčí ohrádce.

Začátek jízdy
Rozhodčí zvedne vlajku na znamení, že je v aréně pro závod vše připraveno. Vlajka klesne, jakmile 
část koně prvního jezdce přetne startovní čáru a hlasatel okamžitě ohlásí číslo kusu, který má být 
tříděn první. Po odstartování závodu nesmí do arény vstoupit žádný jiný jezdec.

Hrubost
Za hrubost se považuje zbytečný nebo agresivní kontakt s dobytkem, přejetí dobytka koňmi, šlapání na
dobytek či jízda přes dobytek takovým způsobem, že je skot povalen na zem, stálé kousání telat koňmi
a zahnání skotu do ohrádky takovou silou, že dobytek naráží na zadní stěnu ohrádky.
 

Pořadí třídění
Telata jsou tříděna v určeném pořadí, začínající číslem, které je vyhlášeno v okamžiku, kdy část koně 
prvního jezdce překročí startovní čáru. Následující čísla jsou v pořadí za sebou jdoucí. Takže až když 
je celé tele za čárou na nedobytčí straně mohou jezdci vytřídit další tele. Pokud jakákoliv část kusu 
dobytka protne startovní čáru mimo správné pořadí, je tým diskvalifikován. Pokud jakákoliv část 
vytříděného dobytka protne startovní čáru na dobytčí stranu, je tým diskvalifikován. 

Náhodné startovní číslo
Pořadí třídění je určeno výběrem  náhodného čísla hlasatelem (nebo je předem určeno losem) a tele 
s číslem, které bylo vyhlášeno hlasatelem, musí být tříděno jako první: například v případě, že je 
přiděleno číslo 5, je tele s tímto číslem tříděno jako první, následuje pak tele s číslem 6 a 7,8,9,10,1,2 
a tak dále.



Uznané tele
Tele je považováno za vytříděné, když je jeho celé tělo za startovní čárou v nedobytčí ohrádce.

Tele opouštějící arénu
Pokud je porušena dobytčí či nedobytčí ohrádka nebo tele ohrádku prorazí anebo opustí arénu, bude to
mít za následek okamžité přerušení závodu a opakovanou jízdu pro soutěžící tým (za předpokladu, že 
situace nebyla způsobena hrubostí týmu a nebo nepřiměřeným zacházením s dobytkem).V případě 
opakované jízdy mají účastníci závodu nárok na plný časový limit.

Situace opakované jízdy
Pokud se ve stádě objeví více nebo méně neočíslovaného dobytka než jsou 2 kusy nebo je 
očíslovaného dobytka více či méně než 10 kusů, tým, který v aréně závodí v době, kdy je problém 
identifikován, obdrží opakovanou jízdu. Opakovaná jízda se pojede s čistým kontem a bude provedena
okamžitě.
Pokud tým v aréně před závodem zpozoruje nezpůsobilé, např. zraněné nebo ležící zvíře, musí toto  
oznámit rozhodčímu. Jakmile tým uzná stádo za způsobilé, neobdrží opravnou jízdu.

Přesný popis Ranch Sortingu
V aréně jsou postaveny proti sobě dvě ohrady (kruhového tvaru nebo osmiúhelníky) o průměru cca 15 
metrů, které jsou vzájemně propojeny a průjezdné. V dobytčí ohradě je 10 očíslovaných kusů skotu 
( např.1, 2 až 10 ) a dva neočíslované kusy dobytka nebo telata označená 00. Tým složený ze dvou 
jezdců začíná v nedobytčí ohradě a při přetnutí startovní čáry koněm prvního jezdce, obdrží jezdci 
číslo telete, které musejí přehánět jako první. Za startovní čáru se považuje místo spojení obou ohrad.
Jezdci přeženou první kus skotu a za ním postupně další kusy ve správném pořadí za sebou. Příklad: 
pokud je při startu závodu označeno číslo 8, jezdci přehánějí nejprve kus označený číslem 8, následuje
skot s číslem 9, 10, 1 atd. Dva označené kusy 00 nebo neoznačené kusy dobytka nesmí nikdy 
vběhnout do nedobytčí ohrádky, v takovém případě bude tým diskvalifikován. Pokud do nedobytčí 
ohrádky vběhne skot s jiným než správným číslem v určeném pořadí, bude tým rovněž diskvalifikován
Pokud jakákoliv část vytříděného dobytka protne startovní čáru na dobytčí stranu, je tým 
diskvalifikován.
Jízda končí tím, když vyprší časový limit nebo když  tým vytřídí desáté tele. Jezdci mohou být 
kdekoliv v aréně. Pokud budou mít týmy shodný počet vytříděných telat, bude se vyhodnocovat čas 
posledního vytříděného telete.

Následující akce povedou k     diskvalifikaci :

 Kůň kousne nebo kopne tele.
 Hrubé najíždění do telete, poražení telete koněm nebo přejetí telete.
 Pobízení telete nohou, lasem, otěžemi či jiným předmětem.
 Jakékoliv působení na tele ve chvíli, kdy jezdec nesedí na koni.
 Proběhnutí stádem, které zapříčiní pád telat 

Jakákoliv tvrdost vůči teleti i koni, bude pečlivě posouzena rozhodčím. Pokud ji uzná jako
neadekvátní a nadměrnou, tato skutečnost povede k diskvalifikaci. 
Stejně tak při viditelném kulhání koně si rozhodčí může vyžádat konzultaci přítomného 
veterináře. Pokud shledají kulhání závažné a neférové vůči koni, může rozhodčí dvojici 
diskvalifikovat ze soutěže.
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