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Kapitola II                              Definícia pony jazdca a pony 

 

Článok 3          Pony jazdec 

 

1.         Jazdec môže pretekať ako pony jazdec od začiatku roku, v ktorom dosiahne 12 rokov do  

            konca roku, v ktorom dosiahne 16 rokov. 

■1.1.   V národných súťažiach môžu štartovať jazdci na pony v dvoch vekových kategóriách: 

            1/ deti- od začiatku roku, v ktorom dosiahnu 9 rokov veku do konca roku, kedy dosiahnu 

            14 rokov veku  

            2/ juniori- od začiatku roku, v ktorom dosiahnu 15 rokov veku do konca roku, kedy  

            dosiahnu 18 rokov veku. 

2.         Pony jazdec nemôže byť nikdy hodnotený ako profesionál. 

 

3.        Jazdci s licenciou na pony môžu štartovať len v súťažiach pony. Jazdci na pony, ktorí sú                                        

 držiteľmi licencie  " na veľké kone" môžu štartovať v súťažiach pre veľké kone. 

 

 

Článok 4          Pony 

 

1. Pony sa charakterizuje ako malý kôň, ktorého výška v kohútiku pri meraní na rovnom 

a hladkom povrchu je 148 cm bez podkov alebo 149 cm s podkovami. Podrobnosti k 

meraniu pony pozri čl.13 prílohy Pravidiel pre pony jazdcov. 

Pre pony meraných na FEI pretekoch a majstrovstvách je povolená tolerancia. Pony nesmú 

prekročiť maximálne 150 cm bez podkov alebo 151 cm s podkovami. 

 

■1.1    Pre národné súťaže - je povolená rovnaká tolerancia výšky ako pri FEI pretekoch, teda                                                                

 

           +2 cm. Maximálna výška nesmie prekročiť 150 cm bez podkov resp. 151 cm s podkovami. 

 

            V súťažiach označených ako PONY HANDICAP - rozdelenie pony do týchto kategórií: 

             a/  Kategória  A- pony do 135 cm KVP  / palicovej / vrátane 

             b/  Kategória  B- pony od 136 do 148 cm KVP vrátane 

             Uvedená tolerancia výšky sa vzťahuje aj na národné drezúrne súťaže. 

 

2.          Pony súťažiaci na medzinárodných pretekoch  musí mať najmenej 6 rokov. 

 

■2.1.    Na  MSR musí mať pony minimálne 5 rokov. V národných súťažiach podľa všeobecných 

            pravidiel musí pony dosiahnuť v danom roku minimálne 4 roky veku. 

 

 

 

Kapitola III 

 

Článok 7          Právo účasti na medzinárodných pretekoch a majstrovstvách 

 

3.         Jazdci zodpovedajúceho veku sa môžu zôčastniť v súťažiach a majstrovstvách vo viacerých 

            vekových kategóriách, avšak len v každej disciplíne len v jednej vekovej kategórii na 

uvedených majstrovstvách v danom kalendárnom roku. 

 



■3.1.    Jazdci na pony sa môžu zúčastniť majstrovstiev pony a majstrovstiev vo svojej vekovej 

 kategórii / deti,resp. juniori / v prípade, že tieto sa konajú v rôznych termínoch a nie sú 

 organizované na jednom podujatí. 

 

 

 

Článok 13         Meranie pony 

 

■1.1     Pre národné súťaže v prípade účasti na súťažiach označených ako HANDICAP je potrebné  

            sa preukázať meraním pony vykonaným a zapísaným konzulentom chovu koní,  

respektíve uznanou chovateľskou organizáciou v pase pony. 

 

 

 Článok 18          Rýchlosť 

 

1. Rýchlosť vo všetkých súťažiach musí byť 350 m/min. 

 

■1.1.   V národných súťažiach tecnické podmienky stavby parkúrov ako aj rýchlosť v jednotlivých 

            kategóriách pony okrem SkP určuje Príloha I  tohto dodatku. 

 

Článok 19            Úbor a pozdrav 

 

1.         Pri jazde na pony je povinná trojbodová ochranná prilba a bezpečnostná vesta,pripadne 

 chránič chrbtice. 

 

 

Článok 23             Iné preteky ako majstrovstvá 

 

2.7       Pony handicap - súťaž, ktorá prebieha na parkúre pre viac kategórií pony / A,B /. 

            Pre každú kategóriu musí byť upravená výška,šírka prekážok a vzdialenosti v kombináciách  

            a dištanciách podľa technických podmienok stavby parkúrov pre pony podľa Prílohy I tohto 

 dodatku.Stanovený čas je podľa kategórie A.Štartovná listina sa rozdelí do skupín podľa  

            výškových kategórií pony. Rozoskakovanie prebehne buď celé po skončení všetkých 

 štartujúcich,alebo po dokončení parkúru danej výškovej kategórie po úprave prekážok. 

            Usporiadateľ musí oznámiť vopred, ako bude rozoskakovanie realizované. 

            V tejto súťaži je vyhlasovaný spoločný, jediný výsledok / poradie/ bez rozlíšenia 

 zúčastnených kategórií. 

2.8.      Národné súťaže sa riadia Skokovými pravidlami, pokiaľ nie je v týchto pravidlách a ich 

 dodatku stanovené inak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R Í L O H A  I 



 

Technické podmienky stavby parkúru skokových súťaží pre pony v halách a na otvorených  

      kolbiskách pre národné súťaže - handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výška 

skokov 

v cm, 

toleran. 

viacbradli 

šírka 

oxery 

šírka 

vodná 

priekopa 

počet 

prekážok 

rýchlosť 

haly- 

otvorené 

kolbiská 

kombinácie 

1 cval. 

skok 

kombinácie 

2 cval. 

skoky 

ZSP  A   40 + 5   40-50   30-40     80    8-9   275-325         -        - 

ZSP  B   50 + 5   50-60   40-50     80    8-9   300-350         -        - 

ZP  A   50 + 5   50-60   40-50     80    8-9   275-325         -    8,5-9,2 

ZP  B   60 + 5   60-70   50-60    100    8-9   300-350         -    9,3-10,3 

ZLP  A   60 + 5   60-70   50-60    100    8-10   275-325         -    8,5-9,2 

ZLP  B   70 + 5   70-80   60-70    100    8-10   300-350         -    9,5-10,3 

LP  A   70 + 5   70-80   60-70    100    9-10   300-325   5,8-6,4    8,5-9,2 

LP  B   80 + 5   80-90   70-80  100-150    9-10   300-350   6,5-7,2    9,3-10,3 

SP  A   80 + 5   80-90   70-80    100    9-11   300-325   5,8-6,4    8,5-9,2 

SP  B   90 + 5   90-100   80-90  100-150    9-11   300-350   6,5-7,2    9,3-10,3 

STP  A   90 + 5   90-100   80-90    100   10-12   300-325   5,8-6,4    8,5-9,2 

STP  B  100+ 5  100-110   90-100  100-150   10-12   300-350   6,5-7,2    9,3-10,3 

TP  A  100+ 5  100-110   90-95    150   11-13   300-325   5,8-6,4    8,5-9,2 

TP  B  110+ 5  110-120  110-120  150-200   11-13   300-350   6,5-7,2    9,3-10,3 

TTP  A  110+ 5  110-120  95-100  150-200   11-13   300-325   5,8-6,4    8,5-9,2 

TTP  B  120+ 5  120-140  110-120  200-250   11-13   300-350   6,5-7,2   9,3-10,3 

 

 

 

Odporučený počet kombinácií: 

 

Parkúr st. ZP - pokiaľ má 8 skokov - jeden dvojskok na dva cvalové skoky 

 

Parkúr st. ZLP - jeden dvojskok na dva cvalové skoky 

 

Parkúr st. LP - dva dvojskoky alebo 1 trojskok 

 

Parkúr st. SP a vyšší - dve kombinácie / 2 ľubovoľné / - dvojskoky, trojskoky 

 

 

 


