
Majstrovstvá SR v skoku na koni 2010 
Otvorené 

 
AEGON SSP – 3. kvalifika čné kolo 

 
  
ROZPIS: 
 
Kód pretekov:   10722MS   
Hlavný usporiadate ľ:  IRI AGROFOREST, a.s. Bratislava 811 06 a Slovenská jazdecká 

federácia, Junácka 6, Bratislava 
Miesto konania:   Areál zdravia Rozálka, Suvorovova 9, Pezinok 
Dátum konania:   22.-25.7. 2010 
Kontaktná adresa:   Areál Zdravia Rozálka, 

Suvorovova 9 
902 01 Pezinok, 
Slovenská republika 
www.rozalka.sk 

e-mail:    rozalka@rozalka.sk, prihlášky: svkeqfed@hotmail.com  
telefón / fax :    +421 33 / 640 20 32, prihlášky: +421 2 5479 2017 
Riadite ľ pretekov:   Mgr. Marek Vitek  
1. tajomník pretekov:  Ing. Rastislav Noskovič – predseda skokovej komisie SJF 
Tajomník:    Ing. Silvia Gavorníková, tel. +421903746099 

Iveta Koišová – Poláková, tel +421903139710 
 
Kancelária pretekov:  riaditeľ - Mgr. Martin Havlík, tel. +421911838857 
    Helena Hančíková, tel. +421904160459 

Ing. Soňa Šimurková 
Hl. rozhodca:   RNDr. Robert Fekár 
Rozhodcovia:  Ing.František Grácz, Ľubomír Paučo, MVDr.Miloš Kravec, Ján 

Kuchár 
Technický delegát SJF: Ing.Igor Fekár 
Autor parkúrov:   Eduard Petrovič (CRO) 

 
 
Lekárska služba :   SPORTMED, s.r.o., Bratislava 

MUDr. Branislav Delej, CSc. 
Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD. 

 
Veterinárna služba:   MVDr. Juraj Frey 
 
Účasť:  Pre slovenských účastníkov potrebná licencia SJF jazdca a koňa na rok 2010, 

občianstvo SR. 
 Pre zahraničných účastníkov potrebná licencia jazdca a koňa na rok 2010 

príslušnej jazdeckej federácie. 
Podmienka vyhodnotenia súťaží je minimálne 5 účastníkov z 3 subjektov. Účasť 
na majstrovstvách je prípustná len v jednej vekovej kategórii.  

 



 
V otvorených sú ťažiach ú časť povolená pre zahrani čných jazdcov a kone.  
Poznámka: Preteky sú zárove ň 3. kvalifika čným kolom sú ťaže AEGON – slovenský 
skokový pohár a budú separátne vyhodnocované.  
 
Počet koní na jazdca: V majstrovských súťažiach jednotlivcov 2, v otvorených súťažiach 
jednotlivcov 2 (vrátane tých z M-SR jednotlivcov), v súťažiach družstiev 1, v otváracích 
súťažiach podľa počtu koní jazdca (maximálne 3 v konkurencii) 
 
Ubytovanie:   Hotel Tatra, Nám. 1. mája 5, 811 06 B ratislava 
kontaktná osoba:  Juraj Uhlárik +421259272118 

marketing@hoteltatra.sk (40% zľava z ceny ubytovania/pre účastníkov) 
 
Pezinok - Areál zdravia Rozálka, Suvorovova 9, Pezinok/30,-EUR/ 2 
lôžková izba kontaktná osoba: Bronislava Prizbulová  tel: 0903702488, 
energopezinok@pionet.sk 

 
Kolbisko (povrch / rozmer):   špec. piesok s textíliou / 60x110m 
Opracovisko (povrch/rozmer):  špec. piesok s textíliou / 50x80m 
Ustajnenie:     vonkajšie boxy, prenosné boxy 

Všetky kona musia od momentu prezentácie zotrvať 
v areáli pretekov. Opustenie areálu pred ukončením 
súťaže znamená automatickú diskvalifikáciu. 

Uzávierka prihlášok:   16.7.2010 
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 

Kancelária pretekov otvorená :  od 22.07.2010 7:00 hod. do 25.7.2010 
Prezentácia ú častníkov:  22.07.2010 8:00 – 9:00 
Štartovné za ko ňa aj s ustajnením (na celé podujatie): 
Deti:               95 EUR 
Juniori (do 18 rokov):        110 EUR 
Dospelí, mladí jazdci (do 21 rokov) a súťažiaci na mladých koňoch: 200 EUR  
(Kategórie dospelých, mladých jazdcov a mladých koní majú účastníci M-SR na základe dotácie 
SJF zľavu zo štartovného 30%) 
 
V štartovnom je zahrnutý box od stredy do nedele a stelivo. 

Elektrická prípojka:           10 EUR 

 
SÚŤAŽE 
 
1. Majstrovstvá SR 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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. 

Finančné ceny: 1300 EUR (400-320-260-180-140) 
 



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 a 

súťaže č. 15. 
 

Finančné ceny: 250 EUR (80-50-40-30-20-10-10-10) 
 

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 účastníkov M-SR v súťaži kategórie A a súťaže č. 14. 
 

Finančné ceny: 330 EUR (90-60-50-40-30-20-20-20) 
 

8. Majstrovstvá SR 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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    

 Skok do 80 cm. 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. Big Tour  

Dvojkolová súťaž, zložená z parkúrov ST** a T** (totožné so súťažou č.1). Rozhodovanie 
podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z dvoch kôl. V prípade 
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. 

Finančné ceny: 3500 EUR (1000-750-500-350-300-250-200-150) 
 

15. Medium Tour  

Dvojkolová súťaž, zložená z parkúrov S** a ST** (podmienky účasti a parkúry totožné so 
súťažami č.2, 3 a 4). Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet 
trestných bodov z dvoch kôl. V prípade 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. 

Finančné ceny: 2500 EUR (750-500-350-250-200-175-150-125) 
 

16. Junior Tour – sú ťaž pre juniorov  

 Trojkolová súťaž, zložená z parkúrov L, L a S** (totožné so súťažou č. 8). Rozhodovanie 
podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z troch kôl. V prípade 
rovnakého súčtu trestných bodov o umiestnení 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. 

 
Finančné ceny: 500 EUR (160-110-70-50-40-30-20-20) 

 
 
 
 



17. Children Tour – sú ťaž pre deti  

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. 

Vecné ceny 
 

18. Aegon Cup – juniori, 2.kolo  

Súťaž S**, stupnica A, čl. 238.2.1 bez rozoskakovania, rýchlosť 350 m/min, 
 
Finančné ceny: 330 EUR (90-60-50-40-30-20-20-20) 
 
 

Aegon Cup seniorov bude vyhodnotený v súťažiach 1/1 a 1/2 podľa pravidiel súťaže Aegon Cup.  
Aegon Cup juniorov bude vyhodnotený v súťažiach 8/3 a 18. 

 
 

Predbežný časový harmonogram  

Štvrtok 22.7.2010  10:00  Sú ťaž č. 12 
     Následne Sú ťaž č. 13 
     Následne Sú ťaž č. 6 
 
Piatok 23.7.2010  9:00 
     Následne Sú ťaž č. 10/1,11/1,17/1 

     Následne Sú ťaž č. 8/1,9/1,16/1 

     Následne Sú ťaž č. 2/1,3/1,4/1,5/1,15/1 

     Následne Sú ťaž č. 7 
 
Sobota 24.7.2010    9:00  Sú ťaž č. 8/2,9/2,16/2 
     Následne Sú ťaž č. 10/2,11/2,17/2 
     Následne Sú ťaž č. 5/2, 8/3,16/3 
     Následne Sú ťaž č. 1/1,14/1 

 

Nedeľa 25.7.2010     9:00  Súťaž č. 10/3,17/3 

     Následne Sú ťaž č. 18 

     Následne Sú ťaž č. 2/2,3/2,4/2,15/2 

     Následne Sú ťaž č. 1/2,14/2 

 
 
 
 
 
Rozpis schválený 15.6.2010     Ing. Rastislav Noskovič v.r. 



Slovak Republic Championship in Horse-
jumping 2010 

Open 
 

AEGON SSP – 3rd Qualification round 
 
SPECIFICATION: 
 
Ride Code:     10722MS 
Main Organizer:  IRI AGROFOREST, a.s. Bratislava 811 06 a Slovenská 

jazdecká federácia , Junácka 6, Bratislava 
Ride Venue:     Areál zdravia Rozálka, Suvorovova 9, Pezinok 
Ride Date:     22.-25.7. 2010 
Contact Address:    Areál Zdravia Rozálka, 

Suvorovova 9 
902 01 Pezinok, 
Slovak Republic 
www.rozalka.sk 

E-mail:     rozalka@rozalka.sk, Registration: 
svkeqfed@hotmail.com 
Phone / Fax :     +421 33 / 640 20 32, prihlášky: +421 2 5479 
2017 
Competition manager:   Mgr. Marek Vitek 
1. Secretary of Competition:  Ing. Rastislav Noskovič – predseda skokovej komisie 
SJF 
Secretary:     Ing. Silvia Gavorníková, tel. +421903746099 

Iveta Koišová – Poláková, tel +421903139710 
 
Competition office:    Manager - Mgr. Martin Havlík, Phone +421911838857 

Helena Hančíková, tel. +421904160459 
Ing. Soňa Šimurková 

Main Referee:    RNDr. Robert Fekár 
Jury:  Ing.František Grácz, Ľubomír Paučo, MVDr.Miloš 

Kravec, Ján Kuchár 
Technical delegate SJF:   Ing.Igor Fekár 
Course Designer:    Eduard Petrovič (CRO) 
 
Medical service :    SPORTMED, s.r.o., Bratislava 

MUDr. Branislav Delej, CSc. 
Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD. 

 
Veterinary service:    MVDr. Juraj Frey 
 
Participation:   SJF license of rider and horse for year 2010 required for Slovak 
riders, 

Slovak nationality. 
Resident equestrian federation licence of rider and horse for year 2010 
required for foreign riders. 
Condition of ride evaluation is minimum of 5 participating riders of 3 
subjects. Participation is permitted in only one age category.  

 



Participation of foreign riders and horses is allow ed in open rides.  
Note: Competition is also 3rd qualification round f or AEGON – Slovak Horse-jumping 
Cup and will be separately evaluated.  
 
Number of horses per rider:  In championship’s rides for individuals 2, in open rides for 
individuals 2 (incl. those in champ. Rides), in team competitions 1, in opening rides according 
to number of rider’s horses (up to 3 in competition) 
 
Accommodation:  Hotel Tatra, Nám. 1. mája 5, 811 06  Bratislava 

Contact: Juraj Uhlárik +421259272118 
marketing@hoteltatra.sk (40% price discount for participants) 

 
Pezinok - Areál zdravia Rozálka, Suvorovova 9, Pezinok/30,-EUR/ 
double room; Contact: Bronislava Prizbulová tel: 0903702488, 
energopezinok@pionet.sk 
 

Riding arena (surface / dimension):  special sand with fabric / 60x110m 
Warm-up arena (surface / dimension): special sand with fabric / 50x80m 
Stabling:      outdoor boxes, freestanding boxes 

All horses must remain in competition venue from 
the time of registration. Leaving the venue before 
the end of competition means automatic 
disqualification. 

Closing date of application entries:  16.7.2010 
Address for applications:   svkeqfed@hotmail.com, or fax: 00421-2-54792017 
Entries delivered after the deadline or on other than prescribed form will not be accepted  
 
Competition office opening hours:  from 22.07.2010 7:00 hrs. to 25.7.2010 
Registration of participants:   22.07.2010 8:00 – 9:00 
Entry fee per horse incl. stabling (for whole compe tition): 
Children:             95 EUR 
Juniors (under 18):          110 EUR 
Adults, young riders (up to 21) and riders with young horses:    200 EUR 
(Adults, young riders and young horses participating in the SR championship have upon 
dotation by SJF 30% discount on entry fee) 
 
Starting fee includes box from Wednesday to Sunday and softbed. 
  
Electric plug:   
             10 EUR 
 
COMPETITIONS 
 
1. Championship of Slovak Republic 2010 in jumping - category A  
 

Two rounds competition, consisting of riding course ST** and T**. Deciding on the scale 
A. Positioning will be decided according to total penalty points in two rounds. In case of 
equal sum of 1st three positions, jumping off will resolve. In case of another hesitance, 
second round result will resolve. Positioning on other positions: In case of equal sum of 
penalty points, second round result will resolve (time and penalty points). In the second 
round, the riders start from the worst to the best, currently. Only pairs with up to 16 
penalty points will advance to 2nd round. Exclusion is automatically valid for whole 
competition. 

 
 



2. Championship of Slovak Republic 2010 in jumping – young horses under 8  
 
Two rounds competition, consisting of riding course S** and ST*. Deciding on the scale 
A. Positioning will be decided according to total penalty points in two rounds. In case of 
equal sum of 1st three positions, jumping off will resolve. In case of another hesitance, 
second round result will resolve. Positioning on other positions: In case of equal sum of 
penalty points, second round result will resolve (time and penalty points). In the second 
round, the riders start from the worst to the best, currently. Only pairs with up to 16 
penalty points will advance to 2nd round. Exclusion is automatically valid for whole 
competition. Participation in this championship competition is allowed to all categories of 
adult riders. 

 
3. Championship of Slovak Republic 2010 in jumping - women  

 
Two rounds competition, consisting of riding course S** and ST*. Deciding on the scale 
A. Positioning will be decided according to total penalty points in two rounds. In case of 
equal sum of 1st three positions, jumping off will resolve. In case of another hesitance, 
second round result will resolve. Positioning on other positions: In case of equal sum of 
penalty points, second round result will resolve (time and penalty points). In the second 
round, the riders start from the worst to the best, currently. Only pairs with up to 16 
penalty points will advance to 2nd round. Exclusion is automatically valid for whole 
competition.  

 
4. Championship of Slovak Republic 2010 in jumping – young riders (under 21)  

 
Two rounds competition, consisting of riding course S** and ST*. Deciding on the scale 
A. Positioning will be decided according to total penalty points in two rounds. In case of 
equal sum of 1st three positions, jumping off will resolve. In case of another hesitance, 
second round result will resolve. Positioning on other positions: In case of equal sum of 
penalty points, second round result will resolve (time and penalty points). In the second 
round, the riders start from the worst to the best, currently. Only pairs with up to 16 
penalty points will advance to 2nd round. Exclusion is automatically valid for whole 
competition.  

 
5. Championship of Slovak Republic 2010 in jumping - teams  

 
Two rounds competition of 4 member club, district or regional teams, consisting of riding 
course S** and S**. Deciding on the scale A. Positioning will be decided according to 
total penalty points of three best team members in first round and three best team 
members in second round. In case of equal sum of 1st three positions, jumping off will 
resolve. In case of another hesitance, sum of second round time results of three best 
team members will resolve. Positioning on other positions: In case of equal sum of 
penalty points, sum of second round time results of three best team members will resolve 
(time and penalty points). Horses starting in competition 1 are excluded from this 
competition. 
 
Money prizes: 1300 EUR (400-320-260-180-140) 

 
 
6. Opening jumping I  

 
Rules article: 238.2.1 without jumping off   Speed: 350 m/min. 
Obstacle height: 120 cm       Number of obstacles: 9-10 



Number of horses per rider: 3, according to number of horses in competitions 2, 3, 4 and 
5, the rider can have up to 5 horses, form which 2 (selected before ride) will not be 
classified.  
Competition is available for participants of Slovak Republic championship in categories 
young horses, women, young riders and teams and competition no.15. 
 
Money prizes: 250 EUR (80-50-40-30-20-10-10-10) 

 
7. Opening jumping II  
 

Rules article: 238.2.1 without jumping off   Speed: 350 m/min. 
Obstacle height: 130 cm       Number of obstacles: 9-10 
 
Number of horses per rider: 2 
Competition is available for participants of Slovak Republic championship in category A 
and competition no. 14. 
 
Money prizes: 330 EUR (90-60-50-40-30-20-20-20) 
 

8. Championship of Slovak Republic 2010 in jumping – juniors (age of 15 – 18)  
 
Three rounds competition, consisting of riding course L, L and S**. Deciding on the scale 
A. Positioning will be decided according to total penalty points in three rounds. In case of 
equal sum of penalty points on 1st three positions, jumping off will resolve. In case of 
another hesitance, third round result will resolve. Positioning on other positions: In case 
of equal sum of penalty points, third round result will resolve (time and penalty points). In 
the third round, the riders start from the worst to the best, currently and in case of equal 
sum of penalty points, second round result will resolve (time and penalty points). Only 
pairs with up to 16 penalty points will advance to 3nd round. Exclusion in any round is 
automatically valid for whole competition.  
 

9. Championship of Slovak Republic 2010 in jumping – junior teams (age of 15 – 18)  
 
Two rounds competition of 3 member club, district or regional teams, consisting of riding 
course L and L. Deciding on the scale A. Positioning will be decided according to total 
penalty points of two best team members in first round and two best team members in 
second round. In case of equal sum of 1st three positions, jumping off will resolve. 
Positioning on other positions: In case of equal sum of penalty points, sum of second 
round time results of two best team members will resolve (time and penalty points). 
 

10. Championship of Slovak Republic 2010 in jumping  – children (age of 11 – 14)  
 

Three rounds competition, consisting of riding course Z, ZL and ZLL (115cm). Deciding 
on the scale A. Positioning will be decided according to total penalty points in three 
rounds. In first round is also classified rider’s style. In case of equal sum of penalty points 
in three rounds, style competition will resolve. In case of another hesitance, third round 
result (time and penalty points) will resolve. In the third round, the riders start from the 
worst to the best currently and in case of equal sum of penalty points, second round 
result will resolve (time and penalty points) about start order. Exclusion in any round is 
automatically valid for whole competition. Only pairs with up to 16 penalty points will 
advance to 3rd round.  
 
 
 
 



11. Championship of Slovak Republic 2010 in jumping  – children teams (age of 11–14)  
 

Two rounds competition of 3 member club, district or regional teams, consisting of riding 
course Z and ZL. Deciding on the scale A. Positioning will be decided according to total 
penalty points of two best team members in first round and two best team members in 
second round. In case of equal sum of 1st three positions, jumping off will resolve. 
Positioning on other positions: In case of hesitance after time trial, sum of second round 
time results of two best team members will resolve. 
 

12. Opening jumping III  
 

Jump up to 80 cm. Art. 238.1.4 (Limited time), Speed 350 m/min. Assigned to children 
competition participants. 
 

13. Opening jumping IV  
 

Jump up to 110cm. Art. 274.5.3, Speed 350 m/min. Assigned to junior competition 
participants. 
 

14. Big Tour  
 

Two rounds competition, consisting of riding course ST** and T**(same as competition 
no.1). Deciding on the scale A. Positioning will be decided according to total penalty 
points in two rounds. In case of equal sum of penalty points, jumping off will resolve. In 
case of another hesitance, second round result (penalty points and time) will resolve. In 
the second round, the riders start from the worst to the best, currently. Only pairs with up 
to 16 penalty points will advance to 2nd round. Exclusion is automatically valid for whole 
competition. 
 
Money prizes: 3500 EUR (1000-750-500-350-300-250-200-150) 
 

15. Medium Tour  
 
Two rounds competition, consisting of riding course ST** and T**(participation 
requirements same as competition no.2, 3 and 4). Deciding on the scale A. Positioning 
will be decided according to total penalty points in two rounds. In case of equal sum of 
penalty points, jumping off will resolve. In case of another hesitance, second round result 
(penalty points and time) will resolve. In the second round, the riders start from the worst 
to the best, currently. Only pairs with up to 16 penalty points will advance to 2nd round. 
Exclusion is automatically valid for whole competition. 
 
Money prizes: 2500 EUR (750-500-350-250-200-175-150-125) 
 

16. Junior Tour – junior competition  
 

Three rounds competition, consisting of riding course L, L and S**(same as competition 
no.8). Deciding on the scale A. Positioning will be decided according to total penalty 
points in three rounds. In case of equal sum of penalty points third round result (penalty 
points and time) will resolve. In the third round, the riders start from the worst to the best, 
currently, and in case of equal sum of penalty points, second round result will resolve 
(time and penalty points). Only pairs with up to 16 penalty points will advance to 3rd 
round.  
 
Money prizes: 500 EUR (160-110-70-50-40-30-20-20) 
 



17. Children Tour – children competition  
 

Three rounds competition, consisting of riding course Z, ZL and ZLL (115cm). Deciding 
on the scale A. Positioning will be decided according to total penalty points in three 
rounds. In first round is also classified rider’s style. In case of equal sum of penalty points 
in three rounds, style competition will resolve. In case of another hesitance, third round 
result (time and penalty points) will resolve. In the third round, the riders start from the 
worst to the best currently and in case of equal sum of penalty points, second round 
result will resolve (time and penalty points) about start order. Exclusion in any round is 
automatically valid for whole competition. Only pairs with up to 16 penalty points will 
advance to 3rd round.  
 
Material prizes 
 

18. Aegon Cup – juniors, 2.round  
 

Competition S**, scale A, Art. 238.2.1 without jumping off Speed: 350 m/min, 
 
Money prizes: 330 EUR (90-60-50-40-30-20-20-20) 

 
Aegon Seniors Cup will be classified in competitions 1/1 and 1/2 according to Aegon cup 
rules. 
Aegon Juniors Cup will be classified in competitions 8/3 and 18. 

 
Preliminary time schedule  
 
Thursday 22.7.2010   10:00    Competition no. 12 

Consequently  Competition no. 13 
Consequently Competition no. 6 

 
Friday 23.7.2010   9:00 

Consequently  Competition no. 10 /1,11/1,17/1 
Consequently  Competition no. 8 /1,9/1,16/1 
Consequently Competition no. 2/1,3/1,4/1,5/1,15/1 
Consequently  Competition no 7 

 
Saturday 24.7.2010   9:00   Competition no. 8/2,9/2,16/2 

Consequently  Competition no. 10 /2,11/2,17/2 
Consequently  Competition no. 5 /2, 8/3,16/3 
Consequently  Competition no. 1 /1,14/1 

 
Sunday 25.7.2010   9:00    Competition č. 10/3,17/3 

Consequently  Competition no. 18 
Consequently  Competition no. 2 /2,3/2,4/2,15/2 
Consequently  Competition no. 1 /2,14/2 

 
 
 
 
 
 
 
Specification approved on 15.6.2010   Ing. Rastislav Noskovič in own hand 


