
Majstrovstvá SR  v skoku na koni 2011 
     otvorené 

AEGON SSP – 3. kvalifika čné kolo 

Organizátor:   IRI AGROFOREST, a.s. Bratislava 811 06 a  
Slovenská jazdecká federácia , Junácka 6, Bratislava 

Miesto konania:  Areál zdravia Rozálka, Suvorovova 9, Pezinok, SR 
Dátum konania:  28.-31.7. 2011 
Kontaktná adresa :  Areál zdravia Rozálka, Suvorovova 9,  902 01 Pezinok, SR 
E-mail:   rozalka@rozalka.sk, WEB: www.rozalka.sk 
Tel/Fax :   33/640 20 32,  
Prihlášky:   fax : 33/640 20 32 , mail: rozalka@rozalka.sk
Riadite ľ pretekov:    Mgr. Marek Vitek tel. +421903 222 626
1.Tajomník pretekov:   Ing. Rastislav Noskovič  
Tajomník:     Mgr. Martin Havlík
Organiza čný výbor:  JUDr. Vierka Obšitníková, Mgr. P. Hašová, Ing. Z. Markovičová,      

PhDr. V Cicková, Ing. S. Gavorníková, I. Kojšová – Poláková, Ing. M. 
Solčanská, : Ing. P. Gabauerová, Z. Otavová. 

  
Hlavný rozhodca :    RNDr. R. Fekár  
Rozhodcovský zbor:    Prof. J. Halgoš, Anna Virágová, Jozef Paulovič, Bibiana  
     Zacharová 
Technický delegát:    MVDr. Miloš Kravec 
Autor parkúrov:    Eduard Petrovič (CRO)  
Lekárska služba a sanitka:   Sportmed s.r.o. Bratislava 

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

Veterinárna služba:    MVDr. Zuzana Staššíková

Ubytovanie:   Hotel Tatra, Nám. 1. mája 5, 811 06 B ratislava 
kontaktná osoba: Ing. Petra Gabauerová, tel.  +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, 

Kolbisko (povrch / rozmer):   špec. piesok s textíliou / 60x110m 
Opracovisko (povrch/rozmer):  špec. piesok s textíliou / 50x80m 
Ustajnenie:     pevné  vonkajšie boxy, 
Všetky kone musia od momentu prezentácie zotrvať v areáli pretekov. Opustenie areálu pred 
ukončením súťaže znamená automatickú diskvalifikáciu. 

Uzávierka prihlášok:    25.7.2011 
Prihlášky posiela ť na adresu:   rozalka@rozalka.sk  alebo fax: : 33/640 20 32
Kancelária pretekov otvorená :  27.7.2011 od 08 00 hod do 31.7.2011 
Prezentácia ú častníkov:   najneskôr 28.7.2011 do 09 00 hod 

Štartovné za ko ňa aj s ustajnením (na celé podujatie): 
Deti:                  95 EUR 
Juniori (do 18 rokov):         120 EUR 
Dospelí, mladí jazdci (do 21 rokov) a súťažiaci na mladých koňoch:   200  EUR 
 (Účastníci kategórie dospelých, mladých jazdcov a mladých koní M-SR majú na základe dotácie 
SJF zľavu zo štartovného 30%).  



V štartovnom je zahrnutý box od stredy do nedele s prvým nastlaním. 
Seno: 5 € /bal.   Piliny: 10 €/bal.  Slama: 5 €/bal  Elektrická prípojka:  10 EUR 

Účasť:   Pre slovenských účastníkov potrebná licencia SJF jazdca a koňa na rok 2011, 
Majstrovské súťaže: občianstvo SR, kone registrované v CECHK Topoľčianky 
Pre zahraničných účastníkov potrebná licencia jazdca a koňa na rok 2011 
prííslušnej jazdeckej federácie. 
Podmienka vyhodnotenia súťaží je minimálne 5 účastníkov z 3 subjektov. Účasť
na majstrovstvách je prípustná len v jednej vekovej kategórii. 

  Deti musia mať splnenú kvalifikáciu, absolvovaný parkúr ZL do 12 trestných bodov. 

Vo všetkých  sú ťažiach, mimo M-SR je povolená ú časť zahrani čných jazdcov 
a koní. 

Poznámka:  Preteky sú zárove ň 3 kvalifika čným kolom sú ťaže AEGON – slovenský 
skokový pohár a budú separátne vyhodnocované. 

Počet koní na jazdca: 3  
V majstrovských súťažiach ( vo všetkých okrem otváracieho skákania 1 až 4 dňa 
28.7.2011) budú vyhodnotené 2 kone podľa nahlásenia účastníka kancelárii 
pretekov po ukončení otváracieho skákania, 

a/  Titul Majster SR 2011 získava najúspešnejší slovenský účastník v príslušnej 
kategórii (Tour). 

b/ Najúspešnejší pretekár v príslušnej kategórii (Tour) sa stáva víťazom 
otvorenej súťaže Majstrovstiev SR 2011 v príslušnej kategórii. 

Štvrtok 28.7.2011 ********************************* ******************************************* 

1. Otváracie skákanie   
    Dátum: 28.7.2011    Čas: 10:00 hod.  Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 90 cm   Počet prekážok: 8-9  Čl. pravidiel: 238.1.4 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: vecné 
    Súťaž otvorená súťaž pre účastníkov M-SR v kategórii detí a účastníkov Talent Tour 

2. Otváracie skákanie II  
    Dátum: 28.7.2011    Čas: následne.  Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 110 cm   Počet prekážok: 9-10  Čl. pravidiel: 238.2.1 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: vecné 
    Súťaž otvorená súťaž pre účastníkov M-SR v kategórii juniori a účastníkov Little Tour 

3. Otváracie skákanie III  
    Dátum: 28.7.2011    Čas: následne   Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 120 cm   Počet prekážok: 10   Čl. pravidiel: 238.2.1 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: 250 EUR  

Súťaž otvorená súťaž pre účastníkov M-SR v kategórii mladí jazdci, mladé kone, ženy,    
družstvá a účastníkov Medium Tour

4. Otváracie skákanie IV  
    Dátum: 28.7.2011    Čas: následne.  Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 135 cm   Počet prekážok: 10-11  Čl. pravidiel: 238.2.1 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: 330 EUR  
    Súťaž otvorená súťaž pre účastníkov M-SR v kategórii A a účastníkov Big Tour 



Piatok 29.7.2011 ********************************** ******************************************* 

5. Skok Z - I. kolo M-SR v kategórii detí a I.kolo Talent Tour
    Dátum: 29.7.2011    Čas: 10:00 hod.  Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 100 cm   Počet prekážok: 9   Čl. pravidiel: 238.1.4 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: vecné 
     

6. Skok L - I. kolo M-SR v kategórii juniorov a I.kolo Little T our
    Dátum: 29.7.2011    Čas: následne   Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 120 cm   Počet prekážok: 10   Čl. pravidiel: 238.2.1 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: 200 + vecné 

7. Skok S – I. kolo  M-SR v kategórii mladí jazdci, mladé kone,  ženy, družstvá a Medium Tour
    Dátum: 29.7.2011    Čas: následne   Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 130 cm   Počet prekážok: 10-11  Čl. pravidiel: 238.2.1 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: 400 EUR  

8. Skok ST – I. kolo  M-SR v kategórii A a Big Tour
    Dátum: 29.7.2011    Čas: následne   Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 140 cm   Počet prekážok: 8-10  Čl. pravidiel: 238.2.1 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: 500 EUR   

Sobota 30.7.2011 ********************************** ******************************************* 

9. Skok ZL - II. kolo M-SR v kategórii detí a I.kolo Talent Tour
    Dátum: 30.7.2011    Čas: 10:00 hod.  Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 110 cm   Počet prekážok: 9   Čl. pravidiel: 238.2.1 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: vecné 

10. Skok L - II. kolo M-SR v kategórii juniorov, II.kolo Littl e Tour, Aegon Cup juniorov
    Dátum: 30.7.2011    Čas: následne   Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 120 cm   Počet prekážok: 10   Čl. pravidiel: 238.2.1 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: 200 + vecné 

11. Skok S - II. kolo M-SR v kategórii ml. jazdci, mladé kone, ž eny, družstvá a Medium Tour
    Dátum: 30.7.2011    Čas: následne   Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 130 cm   Počet prekážok: 10-11  Čl. pravidiel: 238.2.1 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: 400 EUR  

12. Skok T - II. kolo  MSR v kategórii A, Big Tour, Aegon Cup se niorov
    Dátum: 30.7.2011    Čas: následne   Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 150 cm   Počet prekážok: 8-10  Čl. pravidiel: 238.2.1 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: 500 EUR   

Nedeľa 31.7.2011 ***************************************************************************** 

13. Skok ZLL -  III. kolo MSR v kategórii detí a III. kolo Talent T our
    Dátum: 31.7.2011    čas: 10:00 hod.  Rýchlosť: 350m/min 
    Výška prekážok: 115 cm   Počet prekážok: 9-10  Čl. pravidiel: 238.2.2 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: vecné 



14. Skok S - III. kolo MSR v kategórii juniorov, III.kolo Little  Tour, Aegon Cup juniorov
    Dátum: 31.7.2011    Čas: následne   Rýchlosť: 350 m/min 
    Výška prekážok: 130 cm   Počet prekážok: 10-11  Čl. pravidiel: 238.2.2 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: 200 EUR + vecné 

15. Skok ST -  III.kolo M-SR v kategórii ml. jazdci, mladé kone, ž eny, družstvá a Medium Tour
    Dátum: 31.7.2011    Čas: následne   Rýchlosť: 350 m/min 
    Výška prekážok: 140 cm   Počet prekážok: 11   Čl. pravidiel: 238.2.2 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: 400 EUR   

16. Skok T – III. kolo  MSR v kategórii mladí A a B ig Tour, Aegon Cup seniorov 
    Dátum: 31.7.2011    Čas: následne   Rýchlosť: 350 m/min 
    Výška prekážok: 150 cm   Počet prekážok: 8-10  Čl. pravidiel: 238.2.2 
    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: 500 EUR   

********************************************************************************************************* 

17. M-SR - Kategória A   
  Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa ST**, T** a T** (8,12,16), hodnotená 

podľa  stupnice A. Iba dvojice, ktoré získali v prvých dvoch kolách do 16 trestných bodov 
postupujú do 3. kola. 

   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 ďaľších miestach, pri rovnosti súčtu 
trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky 
vylučuje z celej súťaže.

18. M-SR – Mladé kone do 8. rokov 
Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa S**, S** and ST** (7,11,15), 
hodnotená podľa stupnice A. Iba dvojice, ktoré získali v prvých dvoch kolách do 16 
trestných bodov postupujú do 3. kola. 

   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 ďaľších miestach, pri rovnosti súčtu 
trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky 
vylučuje z celej súťaže. 

   Účasť v tejto majstrovskej súťaži ml. koní je povolená pre všetky vekové kategórie  
pretekárov. 

19. M-SR – Mladí jazdci (do 21. rokov)
Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa S**, S** and ST** (7,11,15) 
hodnotená podľa stupnice A. Iba dvojice, ktoré získali v prvých dvoch kolách do 16 
trestných bodov postupujú do 3. kola. 

   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 ďaľších miestach, pri rovnosti súčtu 
trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky 
vylučuje z celej súťaže. 

   Účasť v tejto majstrovskej súťaži ml. koní je povolená pre všetky vekové kategórie  
pretekárov. 



20. M-SR – Ženy
Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa S**, S** and ST** (7,11,15) 
hodnotená podľa stupnice A. Iba dvojice, ktoré získali v prvých dvoch kolách do 16 
trestných bodov postupujú do 3. kola. 

   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 ďaľších miestach, pri rovnosti súčtu 
trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky 
vylučuje z celej súťaže. 

   Účasť v tejto majstrovskej súťaži ml. koní je povolená pre všetky vekové kategórie  
pretekárov. 

21. M-SR – Družstvá
 Dvojkolová súťaž štvorčlenných oddielových, okresných, prípadne oblastných družstiev, 

zložená z parkúrov S** a S** (7,11), 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 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 M-SR - Kategória A. 

22. M-SR – Juniori (15 – 18 rokov)
 Trojkolová súťaž, zložená z parkúrov L, L a S** (6,10,14), hodnotená 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 rozoskakovanie, pri rovnosti 
súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) tretieho kola. Vylúčenie v 
niektorom z kôl automaticky vylučuje zo súťaže. Do tretieho kola postupujú dvojice s 
maximálnym počtom 16 tr. bodov. 

23. M-SR – Družstvá – juniori (15 – 18 rokov)
 Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, prípadne oblastných družstiev, 

zložená z parkúrov L a L (6,10), hodnotená 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 rozoskakovanie jedného člena družstva na čas. Na ďaľších 
miestach a v prípade ak rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje súčet časov dvoch 
najlepších členov družstva v druhom kole. 

24. M-SR – Deti (od 11 do 14 rokov)
Trojkolová súťaž, zložená z parkúrov Z, ZL a ZLL (115cm) (5,9,13), hodnotená 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.  
Vylúčenie v niektorom z kôl automaticky vylučuje zo súťaže. Do tretieho kola postupujú 
dvojice s maximálnym počtom 16 tr. bodov. 

25. M-SR – Družstvá - deti (od 11 do 14 rokov)
 Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, prípadne oblastných družstiev, 

zložená z parkúrov Z a ZL (5,9)., hodnotená 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 rozoskakovanie jedného člena družstva na čas. Na ďaľších 
miestach a v prípade ak rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje súčet časov dvoch 
najlepších členov družstva v druhom kole. 

26. Big Tour
  Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa ST**, T** a T** (8,12,16), hodnotená 

podľa  stupnice A. Iba dvojice, ktoré získali v prvých dvoch kolách do 16 trestných bodov 
postupujú do 3. kola. 

   Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvom mieste o umiestnení rozhoduje jedno 
rozoskakovanie na čas. Pokiaľ rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné 
body a čas) 3. kola. O umiestnení na ďaľších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov 
rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej 
súťaže.

  Vyhodnotenie sú ťaže Big Tour - prvých 5 jazdcov: 2.000,-EUR 

27. Medium  Tour
Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa S**, S** a ST** (7,11,15), hodnotená 
podľa stupnice A. Iba dvojice, ktoré získali v prvých dvoch kolách do 16 trestných bodov 
postupujú do 3. kola. 

   Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvom mieste o umiestnení rozhoduje jedno 
rozoskakovanie na čas. Pokiaľ rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné 
body a čas) 3. kola. O umiestnení na ďaľších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov 
rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej 
súťaže. 

Vyhodnotenie sú ťaže Medium Tour - prvých 5 jazdcov: 1.700,-EUR 

28. Little  Tour
 Trojkolová súťaž, zložená z parkúrov L, L a S** (6,10,14), hodnotená podľa stupnice A. O 

umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z troch kôl. Pri rovnosti súčtu trestných 
bodov na prvom mieste o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. O 
umiestnení na ďaľších miestach a v prípade ak nerozhodne rozoskakovanie, pri rovnosti 
súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) tretieho kola. Vylúčenie v 
niektorom z kôl automaticky vylučuje zo súťaže. Do tretieho kola postupujú dvojice s 
maximálnym počtom 16 tr. bodov. 

 Vyhodnotenie sú ťaže Little Tour - prvých 5 jazdcov: 1.200,-EUR 

29. Talent  Tour
     Trojkolová súťaž, zložená z parkúrov Z, ZL a ZLL (115cm) (5,9,13), hodnotená podľa 

stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z troch kôl. Pri rovnosti súčtu 
trestných bodov na prvom mieste o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. 
O umiestnení na ďaľších miestach a v prípade ak nerozhodne rozoskakovanie, pri 
rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) tretieho kola. 
Vylúčenie v niektorom z kôl automaticky vylučuje zo súťaže. Do tretieho kola postupujú 
dvojice s maximálnym počtom 16 tr. bodov. 

Vyhodnotenie sú ťaže Talent Tour - prvých 5 jazdcov: 1.000,-EUR 

Schválené SJF 11.6.2011                      Ing. Rastislav Noskovič, v.r. 


