Otvorené Majstrovstvá SR
seniori, amatéri, ml. kone
Open Slovak
Jumping Championships
2021
Kód pretekov:
Organizátor:

210910ZS
TexelHof, s.r.o.
a
Riders & Dreams, o.z.
Rusovská cesta 9
85101 Bratislava
e-mail: ridersevent96@gmail.com, Tel: +421 903 466 554

Miesto konania:
Dátum konania:
Riaditeľ pretekov:
Tajomník pretekov:
Hlavný rozhodca:
Rozhodcovský zbor:
Technický delegát:
Stewardi:
Autor parkúrov:
Správca stajní:
Podkováč:
Veterinárna služba:
Kancelária pretekov:
Lekárska služba a sanitka:
Ubytovanie:
Kolbiská: (povrch / rozmer):
Opracovisko (povrch / rozmer):
Povinné ustajnenie:
Poplatok za vyčistenie boxu:

X-bionic© sphere, Dubová 33/A, Šamorín, SR
10.– 12.9.2021
Robert Pál
Veronika Kelemenová, +421 905 544 715
ridersanddreams@gmail.com
Anna Virágová
Peter Baričič, Ľubomír Paučo, Jana Rindošová, Jozef Halgoš
Robert Fekár
Monika Pistovčáková, Karmen Prieložná
Eduard Petrovič (CRO)
Ladislav Benovics, +421 903 757 541
Zsolt Liskay, +36 703 101 572
Alexander Lorincz, +421 903 380 167
tel.: +421 919 415 709, showoffice@ridersanddreams.sk
Rescue – BH, s.r.o., Dunajská 43/A Šamorín
na adrese http://www.xbionicsphere.com/hotel
Respect a Fariers: piesok / cca 110 x 90 m
piesok / 80 x 50 m
130 EUR/ kôň/ preteky zimný box
110 EUR/ kôň/ preteky letný box
90 EUR/kôň v M-SR/preteky, len letný box
40 EUR/ box/ preteky

Ustajnenie je otvorené od 9.9.2021 o 10:00 hod, (v ustajnení je zahrnutý box od štvrtka do
nedele s prvým nastlaním). Po 19:00 bude brána uzatvorená, vjazd len s nahlásením vopred.
Po 19:00 bude brána uzatvorená. Vjazd po 19:00 len s nahlásením a s poplatkom 20 EUR, vjazd
po 22:00 len s nahlásením a s poplatkom 50 EUR.
Seno:
Piliny:

10 EUR/bal
10 EUR/bal

Uzávierka prihlášok:

Slama:
Elektrická prípojka:

10 EUR/bal
70 EUR/preteky

5.9.2021

POZOR: Prihlášky sú záväzné. Štartovné pri neodhlásenej účasti v súťaži bude účtované
v plnej výške. Za odhlásenie koňa po uzávierke 5.9.2021 bude v plnej miere účtovaná suma za
zimný box 130 EUR a za letný box 110/90 EUR.
Prihlášky výlučne online:

http://tiny.cc/210910ZS

Prihlášky budú akceptované až po uhradení poplatku za povinné ustajnenie vo výške 110/90
EUR/kôň v prospech účtu
Majiteľ účtu: Riders & Dreams, o.z.
IBAN:
SK5911000000002946051238
SWIFT:
TATRSKBX

Kontaktná adresa uvedená hore
Odkaz pre prijimateľa vo forme:
Jazdec-Kon1,Kon2,Kon3, ...

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
P.O. Box 42
850 05 Bratislava 55
Kancelária pretekov otvorená : 9.9.2021 od 15:00 hod. Uzávierka prihlášok pre jednotlivé súťaže
je deň vopred do 19:00 hod. Poplatok za prihlášky po 19:00 je 10 EUR.
Zápisné:
Zápisné po termíne prihlášok:
VIP:

58 EUR/ kôň/ preteky
70 EUR/ kôň/ preteky
1000 EUR /stôl / 4 osoby/ preteky
300 EUR / 1 osoba/ preteky

Súťaže
Piatok 10.9.2021 ***********************************************************************
1. Skok P70
Dátum: 10.9.2021
Výška prekážok: 70 cm
Počet koní na jazdca: 3

Čas: 8:00
Počet prekážok: 8
Ceny: Stužky

Rýchlosť: 325 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 8 EUR

2. Dvojfázové skákanie ZM
Dátum: 10.9.2021
Výška prekážok: 90/95 cm
Počet koní na jazdca: 3

Čas: následne
Počet prekážok: 7/5
Ceny: Stužky

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 274.2.5
Štartovné: 8 EUR

3. Skok Z
Dátum: 10.9.2021
Výška prekážok: 100 cm
Počet koní na jazdca: 3

Čas: následne
Počet prekážok: 9
Ceny: Stužky

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 8 EUR

4. Skok ZL + 1. kolo M-SR amatéri družstvá a jednotlivci
Dátum: 10.9.2021
Čas: následne
Výška prekážok: 110 cm
Počet prekážok: 9
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: Stužky

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 8 EUR

5. Skok L
Dátum: 10.9.2021
Výška prekážok: 120 cm
Počet koní na jazdca: 3

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 15 EUR

Čas: následne
Počet prekážok: 10
Ceny: 300 EUR

6. Skok S+ + 1. kolo M-SR ženy, 7 - 8 ročné kone a družstvá
Dátum: 10.9.2021
Čas: následne
Rýchlosť: 350 m/min
Výška prekážok: 135 cm
Počet prekážok: 11
Čl. pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 500 EUR
Štartovné: 20 EUR

7. Skok ST+ + 1. kolo M-SR kategória A
Dátum: 10.9.2021
Čas: následne
Výška prekážok: 145 cm
Počet prekážok: 12
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 1500 EUR

Rýchlosť: --Čl. pravidiel: 239
Štartovné: 45 EUR

Sobota 11.9.2021 ****************************************************************************

8. Skok P70
Dátum: 11.9.2021
Výška prekážok: 70 cm
Počet koní na jazdca: 3

Čas: 8:00
Počet prekážok: 8
Ceny: Stužky

Rýchlosť: 325 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 8 EUR

9. Skok ZM
Dátum: 11.9.2021
Výška prekážok: 90 cm
Počet koní na jazdca: 3

Čas: následne
Počet prekážok: 8
Ceny: Stužky

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 8 EUR

10. Skok Z+
Dátum: 11.9.2021
Výška prekážok: 105 cm
Počet koní na jazdca: 3

Čas: následne
Počet prekážok: 9
Ceny: Stužky

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 8 EUR

11. Skok ZL + 2. kolo M-SR amatéri družstvá a jednotlivci
Dátum: 11.9.2021
Čas: následne
Výška prekážok: 110 cm
Počet prekážok: 9
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: Stužky

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 8 EUR

12. Skok L+ + 1. kolo M-SR 6 ročné kone
Dátum: 11.9.2021
Čas: následne
Výška prekážok: 125 cm
Počet prekážok: 10
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 300 EUR

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 15 EUR

13. Skok S+ + 2. kolo M-SR ženy, 7 - 8 ročné kone a družstvá
Dátum: 11.9.2021
Čas: následne
Výška prekážok: 135 cm
Počet prekážok: 11
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 800 EUR

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 25 EUR

14. Skok ST+ + 2. kolo M-SR kategória A
Dátum: 11.9.2021
Čas: následne
Výška prekážok: 145 cm
Počet prekážok: 12
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 1700 EUR

Rýchlosť: 375 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 50 EUR

Nedeľa 12.9.2021 ***********************************************************************
15. Skok P80
Dátum: 12.9.2021
Výška prekážok: 80 cm
Počet koní na jazdca: 3

Čas: 8:00
Počet prekážok: 8
Ceny: Stužky

Rýchlosť: 325 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 8 EUR

16. Skok ZM
Dátum: 12.9.2021
Výška prekážok: 95 cm
Počet koní na jazdca: 3

Čas: 8:00
Počet prekážok: 8
Ceny: Stužky

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 8 EUR

17. Skok Z+
Dátum: 12.9.2021
Výška prekážok: 105 cm
Počet koní na jazdca: 3

Čas: následne
Počet prekážok: 9
Ceny: Stužky

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 8 EUR

18. Skok ZL+ + 3. kolo M-SR amatéri jednotlivci
Dátum: 12.9.2021
Čas: následne
Výška prekážok: 115 cm
Počet prekážok: 10
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: Stužky

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 8 EUR

19. Skok S + 2. kolo M-SR 6 ročné kone
Dátum: 12.9.2021
Čas: následne
Výška prekážok: 130 cm
Počet prekážok: 11
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 500 EUR

Rýchlosť: 350 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 20 EUR

20. Skok ST + 3. kolo M-SR ženy a 7 - 8 ročné kone
Dátum: 12.9.2021
Čas: následne
Výška prekážok: 140 cm
Počet prekážok: 12
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 800 EUR

Rýchlosť: 375 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 40 EUR

21. Skok T + 3. kolo M-SR kategória A
Dátum: 12.9.2021
Čas: následne
Výška prekážok: 150 cm
Počet prekážok: 12
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 2500 EUR

Rýchlosť: 375 m/min
Čl. pravidiel: 238.2.1
Štartovné: 70 EUR

Technické podmienky pre usporiadanie Majstrovstiev SR v skoku
Kvalifikácia jazdcov na účasť na M-SR 2021 v kategóriách amatéri a amatéri družstvá.
Dvojica jazdec a kóň absolvovali minimálne 2 súťaže 110 cm a viac do 8 tr. bodov na dvoch
rôznych podujatiach v období od 1.1.2021 do 27.8.2021.
Splnené kvalifikačné podmienky a čestné prehlásenie (príloha rozpisu M-SR) je potrebné
predložiť v kancelárii pretekov najneskôr 9.9.2021 do 19:00, inak nebude povolený štart
v súťažiach M-SR.
Počet koní na jazdca:
(všetky kategórie)

Súťaž družstviev:
1
Súťaž jednotlivcov: 2
Finále: 1 z kvalifikovaných koní po 2. kole, podľa výberu jazdca

Vo všetkých kategóriách M-SR jednotlivcov do finále (3. kola) postupujú jazdci a kone so
súčtom do 16 trestných bodov po dvoch kolách.
Žiaden kôň štartujúci v M-SR nesmie pod hrozbou diskvalifikácie opustiť areál pretekov.

A. M-SR - Kategória A - Trojkolová súťaž (súťaže 7, 14 a 21), ktorá sa skladá z
parkúrov s výškou prekážok ST+ (145 cm) podľa stupnice C, ST+ (145cm) a T
(150cm), hodnotených podľa stupnice A . Pri rovnosti súčtu trest. bodov na prvých
troch miestach o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Pokiaľ
rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O
umiestnení na ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje
výsledok (trestné body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej
súťaže. Štart v 3. kole je od najhoršieho k najlepšiemu po 2. kole. V prípade rovnosti
trestných bodov po 2.kole o poradí v treťom kole rozhoduje čas 1.kola.
Výsledok 1. kola sa prepočíta na trestné body tak, že jazdec na 1. mieste získa 0
trestných bodov, ostatní 0.5 trestného boda sa každú začatú sekundu z rozdielu
medzi výsledkom (časom včítane penalizácií) jazdca na 1. mieste a výsledkom
príslušného jazdca.
B. M-SR – Ženy - Trojkolová súťaž (súťaže 6, 13 a 20), ktorá sa skladá z parkúrov s
výškou prekážok S+ (135 cm), S+ (135cm) a ST (140cm), hodnotených podľa
stupnice A. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach o
umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Pokiaľ rozoskakovanie
nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O umiestnení na
ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné
body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej súťaže. Štart v 3. kole je
od najhoršieho k najlepšiemu po 2. kole, v prípade rovnosti trestných bodov
rozhoduje čas 2.kola.
C. M-SR – Družstvá - Dvojkolová súťaž (súťaže 6 a 13), štvorčlenných oddielových,
okresných, prípadne oblastných družstiev, zložená z parkúrov S+ (135cm) a S+
(135cm), hodnotených podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných
bodov troch najlepších členov družstva z prvého kola a troch najlepších členov
družstva z druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch
miestach sa koná jedno rozoskakovanie jedného člena družstva na čas. V prípade,
že rozoskakovanie nerozhodne, o poradí rozhoduje súčet časov troch najlepších
členov družstva v druhom kole. Na ďalších miestach v prípade rovnakého počtu
Príloha č. 1 3 trestných bodov rozhoduje súčet časov troch najlepších členov
družstva v druhom kole. Zo súťaže sú vylúčené kone štartujúce v súťaži M-SR Kategória A.
D. M-SR – Mladé 7 - 8 ročné kone - Trojkolová súťaž (súťaže 6, 13 a 20), ktorá sa
skladá z parkúrov s výškou prekážok S+ (135 cm), S+ (135cm) a ST (140cm),
hodnotených podľa stupnice A. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch
miestach o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Pokiaľ
rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O
umiestnení na ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje
výsledok (trestné body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej
súťaže. Štart v 3. kole je od najhoršieho k najlepšiemu po 2. kole, v prípade rovnosti
trestných bodov rozhoduje čas 2.kola.
E. M-SR – Mladé 6 ročné kone - Dvojkolová súťaž (súťaže 12 a 19), ktorá sa skladá z
parkúrov s výškou prekážok L+ (125cm) a S (130cm), hodnotených podľa stupnice
A. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach o umiestnení
rozhoduje jedno rozoskakovanie na nezvýšených prekážkach na čas. Pokiaľ
rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 2. kola. O
umiestnení na ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje
výsledok (trestné body a čas) 2. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej
súťaže. Štart v 2. kole je od najhoršieho k najlepšiemu po 1. kole, v prípade rovnosti
trestných bodov rozhoduje čas 1.kola.

F. M-SR - Amatéri - kategória pre jazdcov všetkých vekových kategórií , ktorí sa za
posledných 5 rokov zúčastnili parkúrov maximálne do stupňa L+ (125 cm) vrátane,
neštartovali v inej kategórii MSR v danom roku a ktorí sú majiteľmi koňa s ktorým
súťažia, alebo majú tohto koňa v dlhodobom nájme (min. 6 mesiacov). Majiteľom
koňa môže byť aj najbližší rodinný príslušník. Trojkolová súťaž (súťaže 4, 11 a 18),
ktorá sa skladá z parkúrov stupňa ZL (110cm), ZL (110cm) a ZL+ (115cm),
hodnotených podľa stupnice A. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch
miestach o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Pokiaľ
rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O
umiestnení na ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje
výsledok (trestné body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej
súťaže. Štart v 3. kole je od najhoršieho k najlepšiemu z predchádzajúcich dvoch
kôl, v prípade rovnosti trestných bodov rozhoduje čas 2.kola. Reprezentantom SR
nie je povolená účasť v kategórii amatérov.
G. M-SR – Amatéri - družstvá - Dvojkolová súťaž (súťaže 4 a 11), trojčlenných
oddielových, okresných, prípadne oblastných družstiev, zložená z parkúrov ZL
(110cm) a ZL (110cm), hodnotených podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje
súčet trestných bodov dvoch najlepších členov družstva. Pri rovnosti súčtu trestných
bodov na prvých troch miestach sa koná jedno rozoskakovanie jedného člena
družstva na čas. V prípade, že rozoskakovanie nerozhodne, o poradí rozhoduje
súčet časov dvoch najlepších členov družstva v druhom kole. Na ďalších miestach v
prípade rovnakého počtu trestných bodov rozhoduje súčet časov troch najlepších
členov družstva v druhom kole.

1.

2.
3.
4.
5.

Organizátor u koní vyžaduje vyšetrenie na infekčnú anémiu v zmysle predpisov
ŠPVS nie staršie ako 6 mesiacov. Kone bez platného vyšetrenia nebudú vpustené do
areálu pretekov.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v rámci pravidiel SJF
Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní ani
za vecné škody spôsobené tretím osobám.
V súťažiach s finančnými výhrami bude ocenených prvých 5 jazdcov.
Usporiadateľ neakceptuje platby platobnými kartami

POZOR: Podujatie bude počas Covid-19 prebiehať podľa aktuálnych vnútorných
smerníc a postupov SJF, teda za podmienok dôsledného dodržiavania usmernení
Hlavného hygienika SR a Krízového štábu SR a usmernení SJF.
POZOR: Voľný pohyb psov v celom areáli pretekov počas ich konania je prísne
zakázaný. Porušenie tohto nariadenia bude postihované pokutou vo výške 100
a opakovane 200 EUR.

Rozpis schválený dňa 20.8.2021

Robert Fekár
Andrea Machalová

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Dolu podpísaný (meno): ……………………………………………………………………………………………………………………..
Narodený (dátum narodenia): …………………………………………………..
čestne prehlasujem, že som splnil nasledujúce podmienky, ktoré ma oprávňujú k účasti na Majstrovstvách
Slovenskej republiky v skoku na koni, v kategórii amatérov, konaných v dňoch 10.– 12. 9. 2021 v Šamoríne.
Splnené podmienky je potrebné označiť krížikom.

som majiteľom koňa/koní , na ktorom/ktorých budem štartovať, alebo je majiteľom
koňa/koní môj najbližší rodinný príslušník, alebo mám koňa/kone v dlhodobom
prenájme a viem na vyzvanie predložiť platnú Zmluvu o prenájme, uzatvorenú ešte
pred konaním Majstrovstiev SR.
za posledných 5 rokov som sa nezúčastnil/a (s ľubovoľným koňom) v skokovej súťaži
vyššej ako 125 cm
v roku 2021 som sa nezúčastnil/a žiadnych iných M-SR v skoku na koni.
v období od 1.1.2021 do 27.8.2021 som absolvoval/a nasledujúce dve kvalifikačné
súťaže 110 cm s výsledkom do 8 tr. bodov na dvoch rôznych podujatiach s
koňom/koňmi, s ktorým/i štartujem ako amatér na M-SR.

Kvalifikačné výsledky:
Meno koňa

Miesto

Dátum

Čislo s.

Tr. body

1. ..................................................... ........................................... ...................... ...........

.............

2. ..................................................... ........................................... ...................... ...........

.............

3. ..................................................... ........................................... ...................... ...........

.............

4. ..................................................... ........................................... ...................... ...........

.............

5. ..................................................... ........................................... ...................... ...........

.............

6. ..................................................... ........................................... ...................... ...........

.............

Zároveň som si vedemý/vedomá, že potvrdenie nepravdivých informácií v tomto čestnom prehlasení
ma za následok diskvalifikáciu zo súťaze a disciplinárne konanie v zmysle Disciplinárneho poriadku SJF.

Dňa ………………………………………………….

Podpis: ……………………………………………..…….....

