
Rozpis jazdeckých pretekov:  Majstrovstvá SR v skoku 2009
             Aegon SSP  
Kód pretekov :   09724MS 
Miesto konania :  Topoľčianky 
Termín konania:  24. – 26. 7. 2009   
Usporiadate ľ:   Národný žrebčín
    Parková 13 
    95193 Topoľčianky 

Riadite ľ:    Ing.Michal Horný, PhD. Autor parkúrov: E.Petrovič, P.Gašpar   
Tajomník :   Ing.Juraj Kovalčík  Hlásate ľ:  Ing.Emil Kovalčík, PhD.  
Lek. služba:  MUDr.M.Ostatníková Podková č:  M.Krpala    
Vet. služba:   MVDr.M.Solár
Tech. delegát:         MVDr. Miloš Kravec
Hl. rozhodca :   RNDr. Robert Fekár   
Rozhodcovia:    Bibiana Zacharová, Rudolf Kalman, Anna Virágová, Jozef Pavlovič
         
Kolbisko:   piesok, 60 x 40 m     
Opracovisko:   piesok, 20 x 40 m 
  
Účasť:               Potrebná licencia SJF jazdca a koňa na rok 2009, občianstvo SR, 

 u koňa registrácia v CECHK. Podmienka vyhodnotenia súťaží je 
 minimálne 5 účastníkov z 3 subjektov. Účasť na majstrovstvách je 
 prípustná len v jednej vekovej kategórii. Účastníci súťaží detí a juniorov 
 musia predložiť splnenú kvalifikáciu. 

Počet koní:  V majstrovských súťažiach jednotlivcov 2, družstiev 1, v rámcových 
 (otváracích) súťažiach podľa počtu koní jazdca (maximálne 3 
 v konkurencii)     

Prezentácia:  Štvrtok 23.7.2009  od 17:00 do 19:00 
  Piatok  24.7.2009  od   8:00 do   9:00 
  Na prezentácii musia by ť odovzdané všetky pasy koní a licencie 

Ustajnenie:   Všetky kone musia od momentu prezentácie zotrvať v areáli pretekov. 
Opustenie areálu pred ukon čením sú ťaže znamená automatickú 

 diskvalifikáciu.     
Ubytovanie:  Usporiadateľ nezabezpečuje, Možnosti: Národný dom, Vion, Gaz-

 dovský dvor, Zámok, Štadión

Štartovné za ko ňa: Deti:               90 EUR 
  Juniori        100 EUR 
  Dospelí:        130 EUR   
  V štartovnom  je zahrnutý box od štvrtka do nedele, stelivo, seno 

Ceny:    Deti:         Vecné ceny
    Juniori:            500 EUR 
    Kategória A:        2150 EUR 
    Seniori družstvá:       1300 EUR 
    Otvorená súťaž ženy, ml. kone a ml. Jazdcov:  1500 EUR 
    Otváracie skákanie I        250 EUR 
    Otváracie skákanie II        300 EUR 
    V majstrovských súťažiach medajly a diplomy  
       



Veterinárne podmienky:  platné veterinárne osvedčenia v pase
Uzávierka prihlášok:   20.7.2009 
Prihlášky posiela ť na adresu:   svkeqfed@hotmail.com, alebo fax: 00421-2-54792017 
Prihlášky dodané po termíne a na inom ako predpísanom tlačive nebudú akceptované 
   

SÚŤAŽE 

1. Majstrovstvá SR 2009 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. 

2.  Majstrovstvá SR 2009 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 dospelých pretekárov. 

3.  Majstrovstvá SR 2009 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 2009 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 2009 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. 

6.  Otváracie skákanie I

Článok pravidiel: 238.2.1 bez rozoskakovania   Rýchlosť: 350 m/min. 
Výška prekážok: 120 cm       Počet prekážok:  9-10 
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   

Súťaž prístupná pre účastíkov M-SR v súťažiach ml. koní, žien, ml. jazdcov a družstiev 

7.  Otváracie skákanie II

Článok pravidiel: 238.2.1 bez rozoskakovania   Rýchlosť: 350 m/min.  
Výška prekážok: 130 cm       Počet prekážok:  9-10 
Počet koní na jazdca: 2  

Súťaž prístupná pre účastíkov M-SR v súťaži kategórie A 

8. Majstrovstvá SR 2009 v skokoch – juniori (15 – 1 8 rokov)   

Trojkolová súťaž, zložená z parkúrov L, L a S**. 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 čas. O 
umiestnení na ďaľších miestach a v prípade ak nerozhodne rozoska-kovanie, pri rovnosti 
súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) tretieho kola. V treťom kole 
jazdci štartujú od momentálne najhoršieho k najlepšiemu, pričom v prípade rovnosti  
trestných bodov, o štartovnom poradí rozhoduje výsledok (trestné body a čas) druhého 
kola. Vylúčenie v niektorom z kôl automaticky vylučuje zo súťaže. Do tretieho kola 
postupujú dvojice s maximálnym počtom 16 tr. bodov.  

  
9. Majstrovstvá SR 2009 v skokoch – družstvá junior ov (15 – 18 rokov)   

Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, prípadne oblastných družstiev, 
zložená z parkúrov L a L. Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet 
trestných bodov dvoch najlepších členov družstva z prvého kola a dvoch najlepších členov 
družstva z druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach, sa 
uskutoční jedno rozoskakovanie  na čas. Na ďaľších miestach a v prípade ak 
rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje súčet časov dvoch najlepších členov družstva v 
druhom kole. 

10. Majstrovstvá SR 2009 v skokoch – deti (11 – 14 rokov)   

Trojkolová súťaž, zložená z parkúrov Z, ZL a ZLL (115cm). Rozhodovanie podľa stupnice 
A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z troch kôl. V prvom kole súťaže je 
zároveň vyhodnotený štýl jazdca. Pri rovnosti súčtu trestných bodov z troch kôl o 
umiestnení rozhoduje lepšie umiestnenie v štýlovej súťaži. Ak toto nerozhodne, o 
umiestnení rozhodne výsledok (trestné body a čas) tretieho kola.  



V treťom kole jazdci štartujú od momentálne najhoršieho k najlepšiemu, pričom v prípade 
rovnosti  trestných bodov, o štartovnom poradí rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 
druhého kola. Vylúčenie v niektorom z kôl automaticky vylučuje zo súťaže. Do tretieho kola 
postupujú dvojice s maximálnym počtom 16 tr. bodov. 

11. Majstrovstvá SR 2009 v skokoch – družstvá detí (11 – 14 rokov)   

Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, prípadne oblastných družstiev, 
zložená z parkúrov Z a ZL. Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet 
trestných bodov dvoch najlepších členov družstva z prvého kola a dvoch najlepších členov 
družstva z druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach, sa 
uskutoční jedno rozoskakovanie  na čas. Na ďaľších miestach a v prípade ak 
rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje súčet časov dvoch najlepších členov družstva v 
druhom kole. 

12. Otváracie skákanie III    

Výška prekážok do 80cm. Čl. 238.1.4 (limitovaný čas), Rýchlosť 350 m/min. Určené pre 
účastníkov súťaží detí. 

13. Otváracie skákanie IV    

Skok do 110cm. Čl. 274.5.3, Rýchlosť 350 m/min. Určené pre účastníkov súťaží juniorov. 

14. Aegon Cup – 2. kolo a kvalifikácia na  SEIC FEI  World Youth Series

Skok do 130cm. Čl. 238.2.1, Rýchlosť 350 m/min. Určené len pre juniorov. 

Základné sú ťaže 8/3 a 14 slúžia zárove ň ako kvalifikácia na finále SEIC FEI World Youth 
Series v Istanbule a k vyhodnoteniu sú ťaže Aegon SSP juniorov. Základné sú ťaže 1/1 a
1/2 slúžia zárove ň k vyhodnoteniu sú ťaže Aegon SSP seniorov. 

Predbežný časový harmonogram

Piatok 24.7.2009 10:00  Sú ťaž č. 12 
    Následne Sú ťaž č. 13 
    Následne Sú ťaž č. 10/1,11/1 

    Následne Sú ťaž č. 8/1,9/1 

    Následne Sú ťaž č. 6 
    Následne Sú ťaž  č. 7 

Sobota 25. 7. 2009     9:00  Sú ťaž č. 10/2,11/2  
    Následne Sú ťaž č. 8/2,9/2

    Následne Sú ťaž č. 2/1,3/1,4/1,5/1 

    Následne Sú ťaž č. 5/2

    Následne Sú ťaž č. 1/1

Nedeľa 26. 7. 2009     9:00  Súťaž č. 10/3 

    Následne Sú ťaž č. 8/3 

    Následne Sú ťaž č. 14
    Následne Sú ťaž č. 2/2,3/2,42 

    Následne Sú ťaž č. 1/2 


