
 

Majstrovstvá SR  v skoku 2012  
Slovenský skokový pohár 2012  

 
 
 
Kód pretekov :   12622MS 
Miesto konania :  Topoľčianky 
Termín konania:  22. – 24. 6. 2012   
Usporiadate ľ:   Národný žrebčín 
    Parková 13 
    95193 Topoľčianky 
 

    Riadite ľ:    Ing.Michal Horný, PhD. Autor parkúrov:  Robert Smékal 

Tajomník :   Ing.Emil Kovalčík  Hlásate ľ:  Ing.Emil Kovalčík, PhD.  
Lek. služba:  MUDr.M.Ostatníková Podková č:  M. Mihálik   
Vet. služba:   MVDr. Dušan Solár 
Tech. delegát:         MVDr. Miloš Kravec 
Hl. rozhodca :   Anna Virágová   
Rozhodcovia:    Ing. František Grácz, Artur Hubner, Jozef Paulovič, Ján Kuchár  
         
Kolbisko:   piesok, 60 x 40 m     
Opracovisko:   piesok, 20 x 40 m 
  
Účasť:               Potrebná licencia SJF jazdca a koňa na rok 2012, 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.  

 
Počet koní:  V majstrovských súťažiach jednotlivcov 2, družstiev 1, v otvorených 

 súťažiach maximálne 3. Kone prihlásené do majstrovských súťaží sa  
                                     automaticky započítavajú do počtu koní (3) v otvorených súťažiach. 

V majstrovských súťažiach budú vyhodnotené len kone prihlásené 
podľa prihlášky resp. pozmenené na základe nahlásenia účastníkom 
na veži rozhodcov po ukončení otváracích skákaní. Zloženie 
družstiev je možné nahlásiť resp. pozmeniť najneskôr po ukončení 
otváracích skákaní.       

 
Prezentácia:  Štvrtok 21.6.2012  od 17:00 do 19:00 
  Piatok  22.6.2012  od   8:00 do   9:00 
  Na prezentácii musia by ť odovzdané všetky pasy koní a licencie 
 
Ustajnenie:   Všetky kone štartujúce majstrovské súťaže musia od momentu 

 prezentácie zotrvať v areáli pretekov.   
  Opustenie areálu pred ukon čením majstrovskej sú ťaže znamená 

 automatickú diskvalifikáciu.   
  Box na celé podujatie - 90€ 
  Box na dva dni - 60€ 
  Box na jeden deň - 30€ 
  V cene ustajnenia je slama a seno.  
  
Ubytovanie:  Usporiadateľ nezabezpečuje, Možnosti: Národný dom, Vion, Gaz-

 dovský dvor, Zámok, Štadión, Hradná stráž 
 
Elektrická prípojka: 10€  



Ceny:    v každej súťaži zvlášť  
       
   Veterinárne podmienky :  platné vakcinácie proti chrípke koní potvrdené v pase 

 
Uzávierka prihlášok:   15.6. 2012 
 
 
Prihlášky posiela ť na adresu:   sport@nztopolcianky.sk  a svkeqfed@hotmail.com.  
Prihlášky dodané po termíne a na inom ako predpísanom tlačive nebudú akceptované. 
                                              
 

Piatok 22.6.2012 ********************************** ****************************************** 

 

1. Otváracie skákanie   

    Dátum: 22.6.2012    Čas: 10:00 hod.   Rýchlosť: 350m/min 

    Výška prekážok: 120 cm   Počet prekážok: 9 /10  Čl. pravidiel: 238.1.4 

    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: vecné 

    Súťaž otvorená  

 

2. Otváracie skákanie II  

    Dátum: 22.6.2012    Čas: následne.   Rýchlosť: 350m/min 

    Výška prekážok: 130 cm   Počet prekážok: 10 /12   Čl. pravidiel: 238.2.1 

    Počet koní na jazdca: 3   Ceny: vecné  

    Súťaž otvorená  

 

3. Skok S – I. kolo  M-SR v kateg. mladí jazdci, ml adé kone, ženy, družstvá + otvorená sú ť. 

    Dátum: 22.6.2012     Čas: následne   Rýchlosť: 350m/min 

    Výška prekážok: 130 cm   Počet prekážok: 10 /12   Čl. pravidiel: 238.2.1 

    Počet koní na jazdca: 3   Štartovné:  25 EUR               Ceny: 500 EUR  

 

4. Skok ST – I. kolo  M-SR v kateg. A a otvorená sú ť. 

    Dátum: 22.6.2012     Čas: následne   Rýchlosť: 375m/min 

    Výška prekážok: 140 cm   Počet prekážok: 11 /14   Čl. pravidiel: 238.2.1 

    Počet koní na jazdca: 3   Štartovné:  35 EUR               Ceny: 700 EUR   

 

 

Sobota 23.6.2012 ********************************** ******************************************* 

 

5. Skok L - otvorená sú ťaž 

      Dátum: 23.6.2012    Čas: 10,00 hod   Rýchlosť: 350m/min 

    Výška prekážok: 120 cm   Počet prekážok: 11 /13  Čl. pravidiel: 238.2.2 

    Počet koní na jazdca: 3   Štartovné:  15 EUR               Ceny: 300  

 

 

 

 

 



  6. Skok S - II. kolo M-SR v kateg. mladí jazdci, mladé kone, ženy, družstvá + otvorená sú ť. 

     Dátum: 23.6.2012     Čas: následne   Rýchlosť: 350m/min 

    Výška prekážok: 130 cm   Počet prekážok: 10 / 12   Čl. pravidiel: 238.2.1 

    Počet koní na jazdca: 3   Štartovné:  25 EUR               Ceny: 500 EUR  

      Poznámka: Výsledky sa započítavajú do Slov. skokového pohára juniorov a mladých jazdcov. 

 

7. Skok T - II. kolo  MSR v kategórii A  + otvorená  súťaž 

     Dátum: 23.6.2012    Čas: následne   Rýchlosť: 375m/min 

    Výška prekážok: 150 cm   Počet prekážok: 11 / 14   Čl. pravidiel: 238.2.1 

    Počet koní na jazdca: 3   Štartovné:  50 EUR               Ceny: 1000 EUR    

      Poznámka: Výsledky sa započítavajú do Slov. skokového pohára seniorov. 

 

Nedeľa 24.6.2012 ***************************************************************************** 

 8. Skok L - Otvorená sú ťaž 

     Dátum: 24.6.2012    Čas: 9,00 hod   Rýchlosť: 350m/min 

   Výška prekážok: 120 cm   Počet prekážok: 10 /11   Čl. pravidiel: 238.2.2 

   Počet koní na jazdca: 3   Štartovné:  15 EUR               Ceny: 300  

 

9. Skok S – Otvorená sú ťaž 

    Dátum: 24.6.2012   Čas: následne   Rýchlosť: 350m/min 

    Výška prekážok: 130cm  Počet prekážok: 10-11  Čl. pravidiel: 238.2.1. 

    Počet koní na jazdca: 3  Štartovné: 25€   Ceny: 500€ 

      Poznámka: Výsledky sa započítavajú do Slov. skokového pohára juniorov a mladých jazdcov. 

 

 10. Skok ST -  III. kolo M-SR v kateg. ml. jazdci,  mladé kone, ženy + otvorená sú ťaž 

       Dátum: 24.6.2012     Čas: následne   Rýchlosť: 375 m/min 

     Výška prekážok: 140 cm   Počet prekážok: 11 /14   Čl. pravidiel: 238.2.2 

     Počet koní na jazdca: 3   Štartovné:  35 EUR               Ceny: 700 EUR   

 

11. Skok T – III.kolo  MSR v kategórii A,  + otvorená s úťaž 

      Dátum: 24.6.2012    Čas: následne   Rýchlosť: 375 m/min 

      Výška prekážok: 150 cm   Počet prekážok: 10 /13   Čl. pravidiel: 238.2.2 

      Počet koní na jazdca: 3   Štartovné:  50 EUR              Ceny: 1000 EUR    

        Poznámka: Výsledky sa započítavajú do Skokového pohára seniorov. 

 

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

 

14. M-SR - Kategória A  

      Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa ST**, T** a T** (4,7,11), hodnotená podľa 

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

 

 

 



15. M-SR – Mladé kone do 8. rokov  

Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa S**, S** and ST** (3,6,10), hodnotená 

podľa stupnice A.  
   

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 ďalších 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. 

 
 

16. M-SR – Mladí jazdci (do 21. rokov) 

Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa S**, S** and ST** (3,6,10) hodnotená 

podľa stupnice A.  
   

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

 
17. M-SR – Ženy 

Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa S**, S** and ST** (3,6,10) hodnotená 

podľa stupnice A.  
   

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

    
18. M-SR – Družstvá 

 Dvojkolová súťaž štvorčlenných oddielových, okresných, prípadne oblastných družstiev, 
zložená z parkúrov S** a S** (3, 6), 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 ďalších 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. 

 
12. Trojkolová sú ťaž veľká 

  Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa ST**, T** a T** (4,7,11), hodnotená podľa  

stupnice A.  
   

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

 

     Vyhodnotenie súťaže:  prvých 5 jazdcov: 1.500,-EUR 

 
 

 

 



13.  Trojkolová sú ťaž malá 

Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa S**, S** a ST** (3,6,10), hodnotená podľa 

stupnice A.  
   

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 súťaže:  prvých 5 jazdcov: 1.000,-EUR 

   

Sumár cien: 

Súťaž č.   3:                                500 EUR 
Súťaž č.   4:                                700 EUR 
Súťaž č.   5:                                300 EUR 
Súťaž č.   6:                                500 EUR 
Súťaž č.   7:                              1000 EUR 
Súťaž č.   8:                                300 EUR 
Súťaž č.   9:                                500 EUR 
Súťaž č. 10:                                700 EUR 
Súťaž č. 11:                              1000 EUR 
Súťaž č. 12:                              1500 EUR 
Súťaž č. 13:       1000 EUR 
 
 

Schválené SJF:    14.5.2012                   Zdeno Kuchár  v.r.      

         Miloš Kravec  v.r.     

 


