
 
Rozpis jazdeckých pretekov:  M-SR v skoku + AEGON C UP 2007 

 
Kód pretekov :  07615MS 
Miesto konania :  Topoľčianky  
Termín konania:  16. – 17. 6. 2007   
Usporiadate ľ:  JK pri NŽ Topo ľčianky 
   Parková 13, 951 93 Topo ľčianky   
 
Riadite ľ:   Ing. M. Horný PhD.  Autor parkúrov:  Gašpar Pavol 
Tajomník :   Ing. J. Kovalčík  Hlásate ľ:  Ing. Emil Kovalčík PhD. 
Lek. služba: MUDr. M. Ostatníková Podková č:   M. Krpala 
Vet. služba:  MVDr. D. Solár 
Tech. delegát:   RNDr. Robert Fekár 
Hl. rozhodca :  MVDr. Kravec Miloš   
Rozhodcovia:    Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc, Anna Virágová, Jozef Pavlovič, Ján 

Kuchár 
         
Kolbisko:   Piesok 50 x 40 m  Opracovisko:  Piesok 20 x 40 m  
  
Účasť:               licencia SJF jazdca a koňa na rok 2007, v M -SR aj občianstvo SR, 

Podmienka vyhodnotenia súťaží je minimálne 5 účastníkov z 3 subjektov 
 
Počet koní:   V súťažiach 1, 2 , 3 a 4 max. 2, v súťaži 5 len 1.   
Ustajnenie:   Poplatok 1 000.- SK (box/preteky)  t.j. 15. – 17. 6. 2007 (seno, slama 

v cene boxu) 
Ubytovanie:   Poriadateľ nezabezpečuje 
/možnosti tel:   Hotel Nár. dom 037 630 1401-04; Vion 037 640 3311-3336 , Gazdovský 

dvor 037 6301047; Zámok 037 630 1233; Štadión 037 630 1230; 
Ceny:  V majstrovských súťažiach medajly a diplomy, finančné ceny podľa 

podmienok pre jednotlivé súťaže 

 

Veterinárne podmienky:  platné veterinárne osvedčenia v pase 
Uzávierka prihlášok:  10. 6. 2007 
Prezentácia (odovzdanie pasov koní a licencii jazdc ov):  16.6.2007  od 7 – 8:30 hod. 
 

SÚŤAŽE 
 
1. Majstrovstvá SR 2007 v skokoch - kategória A    

Dvojkolová súťaž, zložená z parkúrov ST** a T**. Rozhodovanie podľa stupnice A. O 
umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z dvoch kôl. 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) 2. kola. O umiestnení 
na ďaľších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a 
čas) druhého kola. V druhom kole jazdci štartujú od momentálne najhoršieho  k 
najlepšiemu. Do 2.kola postupujú dvojice s maximálne 16 tr. bodmi  Vylúčenie automaticky 
vylučuje z celej súťaže. 

Štartovné:    1500 SKK   
Ceny:   90000 SKK (30000-20000-15000-8000-7000-5000-3000-2000) 

Možný štart bez zaplatenia štartovného a bez nároku na finančné ceny. 
 
 
 
 
 



2.  Majstrovstvá SR 2007 v skokoch - mladé kone do 8 rokov   

Dvojkolová súťaž, zložená z parkúrov S** a ST*. Rozhodovanie podľa stupnice A. O 
umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z dvoch kôl. 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) 2. kola. O umiestnení 
na ďaľších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a 
čas) druhého kola. V druhom kole jazdci štartujú od momentálne najhoršieho  k 
najlepšiemu. Do druhého kola postupujú dvojice s maximálne 16 tr. bodmi  Vylúčenie 
automaticky vylučuje z celej súťaže. Účasť v tejto majstrovskej súťaži ml. koní je povolená 
pre všetky vekové kategórie okrem detí. 
 

3.  Majstrovstvá SR 2007 v skokoch - ženy   

Dvojkolová súťaž, zložená z parkúrov S** a ST*. Rozhodovanie podľa stupnice A. O 
umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z dvoch kôl. 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) 2. kola. O umiestnení 
na ďaľších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a 
čas) druhého kola. V druhom kole jazdci štartujú od momentálne najhoršieho  k 
najlepšiemu. Do druhého kola postupujú dvojice s maximálne 16 tr. bodmi.  Vylúčenie 
automaticky vylučuje z celej súťaže.  

 
4.  Majstrovstvá SR 2007 v skokoch -  mladí jazdci (do 21 rokov)     

Dvojkolová súťaž, zložená z parkúrov S** a ST*. Rozhodovanie podľa stupnice A. O 
umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z dvoch kôl. 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) 2. kola. O umiestnení 
na ďaľších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a 
čas) druhého kola. V druhom kole jazdci štartujú od momentálne najhoršieho  k 
najlepšiemu. Do druhého kola postupujú dvojice s maximálne 16 tr. bodmi  Vylúčenie 
automaticky vylučuje z celej súťaže.  

 
5.  Majstrovstvá SR 2007 v skokoch -  družstvá  

Dvojkolová súťaž štvorčlenných oddielových, okresných, prípadne oblastných družstiev, 
zložená z parkúrov S** a S**. Rozhodovanie 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 na čas. V prípade, že rozoskakovanie 
nerozhodne, o poradí rozhoduje súčet časov troch najlepších členov družstva v druhom 
kole. Na ďaľších miestach v prípade rovnakého počtu trestných bodov rozhoduje súčet 
časov troch najlepších členov družstva v druhom kole. Zo súťaže sú vylúčené kone 
štartujúce v súťaži 1. 

Štartovné:    2400 SKK / družstvo   
Ceny:   40000 SKK (16000-12000-8000-4000) 

Možný štart bez zaplatenia štartovného a bez nároku na finančné ceny. 
 
6.  Otváracie skákanie I  

Článok pravidiel: 238.2.1 bez rozoskakovania  Rýchlosť: 350 m/min. 
Výška prekážok: 120 cm      Počet prekážok:  8/4 
Počet koní na jazdca:  3, podľa počtu koní v súťažiach 2, 3, 4 a 5 môže mať jazdec až 5 

koní, z ktorých 2 (určené pred súťažou) sa nevyhodnotia   
Štartovné: 300.- SK   
Ceny:  10 000 (3 300, 2 500, 1500, 700, 500, 500, 500, 500) 
Súťaž prístupná pre účastíkov M-SR v súťažiach ml. koní, žien, ml. jazdcov, družstiev a 
AEGON CUPu juniorov a mladých jazdcov. 



 
7.  Otváracie skákanie II  

Článok pravidiel: 238.2.1 bez rozoskakovania  Rýchlosť: 350 m/min.  
Výška prekážok: 130 cm      Počet prekážok:  8/4 
Počet koní na jazdca: 2  
Štartovné: 350.- SK   
Ceny:  15 000 (5 000, 3 500, 2 500, 1 000, 600, 600, 600, 600, 600) 
Súťaž prístupná pre účastíkov M-SR v súťaži kategórie A a AEGON CUPu seniorov  

 
8.  Skok S** + 1. kolo AEGON Cup juniorov a ml. jaz dcov   
 
Článok pravidiel: 238.2.1, bez rozoskakovania  
Rýchlosť: 350 m/min   
Výška prekážok: 130 cm   
Počet prekážok: 10 -11, skokov 13-14  
Počet koní na jazdca: 3  
Súťaž je zároveň prvým kolom M-SR súťaží ml. koní, žien, ml. jazdcov a družstiev   

 
9. Skok ST** + 1. kolo AEGON Cup seniorov  
 
Článok pravidiel: 238.2.1, bez rozoskakovania  
Rýchlosť: 375 m/min   
Výška prekážok: 140 cm   
Počet prekážok: 11-12, skokov 14 -15,   
Počet koní na jazdca: 2  
Súťaž je zároveň prvým kolom M-SR seniorov 

 
10.  Skok S** + 2. kolo AEGON Cup juniorov a ml. ja zdcov  
 
Článok pravidiel: 238.2.1, bez rozoskakovania  
Rýchlosť: 350 m/min   
Výška prekážok: 130 cm   
Počet prekážok: 10 -11, skokov 13-14  
Počet koní na jazdca: 3 
Súťaž je zároveň druhým kolom M-SR súťaže družstiev   

 
11. Skok T** + 2. kolo AEGON Cup seniorov  
 
Článok pravidiel: 238.2.1, bez rozoskakovania  
Rýchlosť: 375 m/min   
Výška prekážok: 150 cm   
Počet prekážok: 11-12, skokov 14 -15,   
Počet koní na jazdca: 2   
Súťaž je zároveň druhým kolom M-SR, kategórie A 

 
12. Skok S** + ST*  
 

Dvojkolová spoločná súťaž pre mladé kone, ženy a mladých jazdcov. Parkúry a hodnotenie 
totožné so súťažami 3, 4 a 5. 
Počet koní na jazdca: 2 + 2 

Štartovné:      800 SKK   
Ceny:   45000 SKK (15000-12000-9000-4000-3000-2000) 
 

 
 
 
 



 
Predbežný časový harmonogram  
 
Sobota 16. 6. 2007   10:00  Sú ťaž č. 6   
    13:00  Súťaž č. 7 
    Následne Sú ťaž č. 2/1,3/1,4/1,5/1,8 a 12/1    
    Následne Sú ťaž č. 1/1 a 9 

Nedeľa 17. 6. 2007   13:00  Súťaž č. 5/2 a 10   
    Následne Sú ťaž č. 2/2,3/2,4/2 a 12/2 
    Následne Sú ťaž č. 1/2 a 11 

 


