
ROZPIS 
 

Majstrovstvá Slovenska 2007 v skoku detí a juniorov  
 

 
1.  Základné údaje  07810MS  
 

1.1   Usporiadate ľ: JK Slávia Spišská Nová Ves 
 
      Tel.: 0905/430834 
 
1.2   Dátum konania: 10.- 12.8.2007 
1.3   Miesto:   Jazdecký areál Slávia SNV 
1.4   Kolbisko:   Trávnaté, 60x90m 
     Opracovisko:  Pieskové, 50x40m + Trávnaté 60x30m 
 
Riadite ľ:   Ing.Ladislav Piga   
Technický riadite ľ: Ing.Marián Užák 
Tajomník:   Ján Kuchár  
 
Hlavný rozhodca:   RNDr.Robert Fekár  
Rozhodcovia:   Ľubomír Pau čo, Ing.Juraj Koval čík 
      Bibiana Zacharová, Jozef Špes 
Štýlový komisár:  Ing.Rastislav Noskovi č 
Technický delegát:  MVDr.Miloš Kravec 
Autor parkúrov:   MVDr.Vladimír Hura  
 
Lekárska služba:  NSP Spišská Nová Ves 
Veter. služba:  MVDr.Juraj Košický 
Podková č:   Ján Husár 
 
Uzávierka prihlášok: 3.8.2007 
Prihlášky posiela ť Gabriela Kopecká 
na adresu:   Slovenská 38 
        05201 Spišská Nová Ves 
       
      Fax.: 053/4411688 
      E-mail: kopecka.gabika@demax.sk  
      Tel.: 0908/634722 
 
Prezentácia:   10.8.2007 od 9.00 do 10.00 
 
Ubytovanie:  Cestovná agentúra KAMI SNV, Tel.: +421-53-

4412372, Fax: +421-53-4297108 
 E-mail:  cakami@cakami.sk  
Ustajnenie:  Na základe záväznej objednávky a po uhra-

dení príslušnej sumy do 15.7.2007 na ČÚ 
0101383792/0900 SLSP SNV, VS 100807.  Box 
s prvou podstielkou 2000 Sk na preteky, 
dodato čné seno a slama za poplatok 



 
 
 
Účasť:     M-SR pre jazdcov s ob čianstvom SR 
 
Štartovné:    600 Sk sú ťaž č. 7 
      400 Sk sú ťaž č. 8 
      300 Sk sú ťaž č. 9 
      200 Sk sú ťaž č.10 
  

2.  Technické údaje 
 

2.1  Predpis:   PJŠ 
 

2.2 Súťaže 
 
 

1.  Majstrovstvá SR 2007 v skokoch - juniori (15-18 rokov) 
Trojkolová sú ťaž, zložená z parkúrov ´L´, ´L´ a ´S**´. 
Rozhodovanie pod ľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje 
súčet trestných bodov z troch kôl. Pri rovnosti sú čtu 
trestných bodov na prvých troch miestach o umiestne ní 
rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. O umiestnení na 
ďaľších miestach a v prípade ak nerozhodne rozoska-
kovanie, pri rovnosti sú čtu trestných bodov rozhoduje 
výsledok (trestné body a čas) tretieho kola. V tre ťom 
kole jazdci štartujú od momentálne najhoršieho k 
najlepšiemu, pri čom v prípade rovnosti  trestných bodov, 
o štartovnom poradí rozhoduje výsledok (trestné bod y a 
čas) druhého kola. Vylú čenie v niektorom z kôl 
automaticky vylu čuje zo sú ťaže. Do tretieho kola 
postupujú dvojice s maximálnym po čtom 16 tr. bodov.  

 
2.  Majstrovstvá SR 2007 v skokoch - jun. družstvá  (15-18 r)  

Dvojkolová sú ťaž troj členných oddielových, okresných, 
prípadne oblastných družstiev, zložená z parkúrov ´ L´ a 
´L´. Rozhodovanie pod ľa stupnice A. O umiestnení roz-
hoduje sú čet trestných bodov dvoch najlepších členov 
družstva z prvého kola a dvoch najlepších členov druž-
stva z druhého kola. Pri rovnosti sú čtu trestných bodov 
na prvých troch miestach, sa uskuto ční jedno rozo-
skakovanie  na čas. Na ďaľších miestach a v prípade ak 
rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje sú čet časov dvoch 
najlepších členov družstva v druhom kole. 

 
 
 
 
 
 



 
3.  Majstrovstvá SR 2007 v skokoch - deti (11-14 rokov) 

Trojkolová sú ťaž, zložená z parkúrov ´Z´, ´ZL´ a ´ZLL´ 
(115cm). Rozhodovanie pod ľa stupnice A. O umiestnení 
rozhoduje sú čet trestných bodov z troch kôl. V prvom 
kole sú ťaže je zárove ň vyhodnotený štýl jazdca. Pri 
rovnosti sú čtu trestných bodov o umiestnení rozhoduje 
lepšie umiestnenie v štýlovej sú ťaži. Ak toto 
nerozhodne, o umiestnení rozhodne výsledok (trestné  body 
a čas) tretieho kola.  
 
V tre ťom kole jazdci štartujú od momentálne najhoršieho 
k najlepšiemu, pri čom v prípade rovnosti  trestných 
bodov, o štartovnom poradí rozhoduje výsledok (tres tné 
body a čas) druhého kola. Vylú čenie v niektorom z kôl 
automaticky vylu čuje zo sú ťaže. Do tretieho kola 
postupujú dvojice s maximálnym po čtom 16 tr. bodov. 
 

4.  Majstrovstvá SR 2007 v skokoch - družstvá deti  (15-18 r)  
Dvojkolová sú ťaž troj členných oddielových, okresných, 
prípadne oblastných družstiev, zložená z parkúrov ´ Z´ a 
´ZL´. Rozhodovanie pod ľa stupnice A. O umiestnení roz-
hoduje sú čet trestných bodov dvoch najlepších členov 
družstva z prvého kola a dvoch najlepších členov druž-
stva z druhého kola. Pri rovnosti sú čtu trestných bodov 
na prvých troch miestach, sa uskuto ční jedno rozo-
skakovanie  na čas. Na ďaľších miestach a v prípade ak 
rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje sú čet časov dvoch 
najlepších členov družstva v druhom kole. 
  

5.   Otváracie skákanie I   
Skok do 80cm. Čl. 238.1.4 (limit. čas), Rýchlos ť 350 
m/min. Ur čené pre ú častníkov sú ťaží detí. 

 
   Vecné ceny  
 

6.   Otváracie skákanie II (Dvojfázové skákanie)  
Skok do 110cm. Čl. 274.5.3, Rýchlos ť 350 m/min. Ur čené 
pre ú častníkov sú ťaží juniorov. 
 
Vecné ceny  

 
7.   Rámcová trojkolová sú ťaž pre juniorov  

Trojkolová sú ťaž, zložená z parkúrov ´L´, ´L´ a ´S**´. 
Rozhodovanie pod ľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje 
súčet trestných bodov z troch kôl. Pri rovnosti sú čtu 
trestných bodov o umiestnení rozhodne výsledok (bod y a 
čas) tretieho kola. 

 
           Finan čné ceny: 20000 Sk     
       (6500-4500-2500-2000-1500 + 3000) 



 
 
 
 

8.   Rámcová trojkolová sú ťaž pre deti  
Trojkolová sú ťaž, zložená z parkúrov ´Z´, ´ZL´ a ´ZLL´. 
Rozhodovanie pod ľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje 
súčet trestných bodov z troch kôl. Pri rovnosti sú čtu 
trestných bodov o umiestnení rozhodne výsledok (bod y a 
čas) tretieho kola. 

 
           Finan čné ceny: 15000 Sk      
       (5000-3000-2000-1500-1000 + 2500) 
 
 

9.   FEI International Children’s Jumping Competition  
  

           Finan čné ceny: 10000 Sk      
       (3300-2400-1600-1000-600 + 1100) 
 
 

10.   Stup ňovaná náro čnos ť do 120 cm  
  Čl. 269, Rýchlos ť 350 m/min, St. A na čas, žolík  
  

           Finan čné ceny: 10000 Sk      
       (3300-2400-1600-1000-600 + 1100) 
   
 
 
3.  Predbežný časový harmonogram  
 
 
    Piatok 10.8.2007   9:00  Prezentácia 
     12:00  Sú ťaž  č. 5 
        Sú ťaž  č. 6 
        Súťaže č. 3/ 1,  4/ 1 a 8/ 1 
 
 
    Sobota 11.8.2007   10:00  Sú ťaže č. 3/ 2,  4/ 2 a 8/ 2 

        Sú ťaže č. 1/ 1,  2/ 1 a 7/ 1 

   Sú ťaže č. 3/ 3 a 8/ 3 

   Súťaže č. 1/ 2,  2/ 2 a 7/ 2 

 
    Nede ľa 12.8.2007  10:00  Sú ťaž  č. 9/ 1 

        Sú ťaž  č. 9/ 2 

        Sú ťaže č. 10   

            Sú ťaže č. 1/ 3 a 7/ 3   
 
 
 
 
Rozpis schválený 24.5.2006 


