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TECHNICKO - ORGANIZAČNÉ PODMIENKY PRE USPORIADATEĽA 

MAJSTROVSTIEV SR 2021 V SKOKU 

 

1. Organizačné podmienky pre usporiadateľa MSR v skoku:  

Majstrovstvá SR v skoku sa môžu zorganizovať ako otvorené majstrovstvá, pričom sa 

organizátori môžu uchádzať o MSR v skoku v jednom termíne alebo v dvoch samostatných 

termínoch. V prípade rozdelenie MSR v skoku do dvoch samostatných termínov budú 

kategórie rozdelené nasledovne:  

Kategórie PONY, DETI, JUNIORI, MLADÍ JAZDCI vrátane družstiev, termín na 

zorganizovanie musí byť v čase školských letných prázdnin.  

Kategórie, ŽENY, SENIORI, AMATÉRI, MLADÉ KONE a družstvá doporučujeme 

zorganizovať do 13.9.2021.  

Termín konania MSR v skoku nesmie kolidovať s termínom konania Majstrovstiev Európy 

detí, juniorov, mladých jazdcov, seniorov a mladých koní (Lanaken/BEL).  

MSR sa môžu konať len na kolbiskách a opracoviskách prispôsobiteľných poveternostným 

podmienkam / konanie v prípade nepriaznivého počasia /, vrátane splnenia základných 

technických podmienok na veľkosť opracoviska (min. 20 x 40m) a kolbiska (50 x 70m), 

kvalitu povrchov a skokového materiálu. 

  

Organizátor, ak má záujem získať finančnú podporu zo SJF za organizáciu MSR v 

skoku z kapitoly Rozpočtu 12.1 je povinný :  

a. zabezpečiť kanceláriu pretekov – prípravu štartovných listín s časmi a spracovanie 

výsledkových listín a protokolov a zverejňovať online výsledky do konca súťažného 

dňa. 

b. zabezpečiť vhodného parkúrmajstra – staviteľa parkúrov a odsúhlasiť ho Skokovou 

komisiou SJF.  

c. zabezpečiť potrebný počet stewardov, minimálne 2 stewardi na 1 kolbisko.   

d. zabezpečiť pre účastníkov majstrovských súťaží povinné / primerané / ustajnenie koní 

v areáli pretekov, a to v cene maximálne do 90.- eur / box/ podujatie na jedného 

koňa, zúčastňujúceho sa majstrovskej súťaže, poplatok za vyčistenie boxov 

maximálne vo výške 40.- eur. Boxy pre kone účastníkov MSR pridelí organizátor 

podľa vlastného uváženia.  

e. zabezpečiť dohľad nad ustajnením koní zúčastňujúcich sa MSR – kôň počas konania 

MSR nesmie opustiť areál konania MSR, v prípade opustenia areálu bude jazdec 

vylúčený rozhodcovským zborom z celých pretekov.  

f. zabezpečiť dôstojné ocenenie prvých piatich umiestnených v majstrovských 

súťažiach . Koňom víťazov, vrátane víťazného družstva zabezpečiť dekoračné deky.  

g. za účelom zatraktívnenia MSR je organizátor povinný zabezpečiť medializáciu 

podujatia – účasť fotografa, novinárov, prípadne televízie pre zvýšenie popularity 

slovenského jazdeckého športu v SR a v zahraničí.  
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2. Technické podmienky pre usporiadanie Majstrovstiev SR v skoku a pre jazdcov pre 

jednotlivé kategórie:  

Kvalifikácia jazdcov na účasť na MSR 2021 v kategóriách: pony, deti a juniori, všetky 

kvalifikácie musia byť získané najneskôr do 14 dní pred začiatkom konania MSR. 

Kvalifikačný výsledok musí získať jazdec/kôň alebo jazdec s iným koňom. 

Pony – získanie dvoch kvalifikačných výsledkov a to 1 parkúr 80 cm do 4 tr. bodov a 1 

parkur  90 cm do 8 tr. bodov. Pony kôň zúčastňujúci sa MSR v kategórii pony je povinný mať 

v pase koňa zapísanú palicovú výšku v kohútiku nameranú konzulentom chovu koní 

/ZCHKS/ 

Deti – získanie dvoch kvalifikačných výsledkov súťaže 110 cm do 4 tr. bodov a/alebo 115 cm 

do 8 tr. bodov  

Juniori – získanie dvoch kvalifikačných výsledkov súťaže 120 cm do 4 tr. bodov a/alebo 130 

cm do 8 tr. bodov  

Mladí jazdci - získanie dvoch kvalifikačných výsledkov súťaže 130 cm do 4 tr. bodov a/alebo 

140 cm do 8 tr. bodov  

Amatéri -  získanie dvoch kvalifikačných výsledkov súťaže 110 cm do 8 tr. bodov na dvoch 

rôznych podujatiach s koňom, s ktorými štartuje amatér na MSR, ako kombinácia jazdec kôň.  

 

Počet koní na jazdca: majstrovská súťaž-2, do finále-1 podľa výberu jazdca, družstvá-1  

Vo všetkých kategóriách do finálového kola postupujú jazdci a kone so súčtom trestných 

bodov po dvoch kolách do 16 trestných bodov vrátane.  

A. M-SR – KATEGÓRIA A - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou prekážok 

ST+ (145 cm), podľa stupnice C, ST+ (145cm) a T (150cm), hodnotené 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.  

B. M-SR – ŽENY - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou prekážok S+ (135 

cm),S+ (135cm) a ST (140cm), hodnotená 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 štvorčlenných oddielových, okresných, prípadne 

oblastných družstiev, zložená z parkúrov S+ (135cm) a S+ (135cm), hodnotená 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 
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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 kone 7- 8 rokov - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou 

prekážok S (135 cm), S+ (135cm) a ST (140cm), hodnotená pod ľa 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 kone 6 rokov - Dvojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou 

prekážok L+ (125cm) a S (130cm), hodnotená 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 do výšky 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, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa ZL (110cm), ZL (110cm) a 

ZL+ (115cm), hodnotená 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.  

Účastníci MSR v kategórii AMATÉRI sa nesmú v tom istom roku zúčastniť žiadnej inej 

kategórie  MSR.  

G. M-SR – AMATÉRI - družstvá - Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, 

prípadne oblastných družstiev, zložená z parkúrov ZL (110cm) a ZL (110cm), hodnotená 

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.  

H. M-SR – PONY - Trojkolová súťaž s HANDICAPOM pre kategórie pony koní A / s 

palicovou výškou v kohútiku do 135 cm vrátane / a pony koní B / s palicovou výškou v 

kohútiku 136 až 148 cm vrátane - s toleranciou do +2cm /  zložená z parkúrov Pony A 70 cm 

/ Pony B 80 cm , Pony A 80 cm / Pony B 90 cm  a finále Pony A 90 cm / Pony B 100 cm. 

Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z troch kôl. 

Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach o umiestnení rozhoduje jedno 

rozoskakovanie na nezvýšených prekážkach. V prípade, ak rozoskakovanie nerozhodne a 
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tiež v prípade rovnosti súčtu trestných bodov na ďalších miestach, rozhoduje výsledok 

(trestné body a čas) tretieho kola. Vylúčenie v ktoromkoľvek kole 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. Pony kôň zúčastňujúci sa MSR v kategórii pony je povinný mať v pase 

koňa zapísanú palicovú výšku v kohútiku nameranú konzulentom chovu koní (ZCHKS). 

Účastníci MSR v kategórii PONY sa zároveň môžu zúčastniť MSR vo svojej vekovej 

kategórii, nie však s tým istým pony koňom.  

I. M-SR – DETI - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa ZL (110cm), ZL 

(110cm) a ZL+ (115cm), hodnotená 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.  

J. M-SR – DETI - družstvá - Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, 

prípadne oblastných družstiev, zložená z parkúrov ZL (110cm) a ZL (110cm), hodnotená 

podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov dvoch najlepších členov 

družstva z prvého 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 trestných bodov rozhoduje súčet časov 

troch najlepších členov družstva v druhom kole.  

K. M-SR – JUNIORI - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa L+ (125cm), L+ 

(125cm) a S (130cm), hodnotená 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.  

L. M-SR – JUNIORI - družstvá - Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, 

prípadne oblastných družstiev, zložená z parkúrov L+ (125cm) a L+ (125cm), hodnotená 

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 dvoch 

najlepších členov družstva v druhom kole.  

M. M-SR – MLADÍ JAZDCI - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou prekážok 

S+ (135 cm), S+ (135cm) a ST (140cm), hodnotená 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 2. kola. 


