
          

Zápis z elektronického hlasovania Pony komisie   
formou per rollam (mailovou komunikáciou) 

 

 Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej 

komunikácie (per rollam) v čase od 02.10.2020 do 04.10.2020  Vám 

oznamujem, že  komisia pony SJF prijala nasledovné uznesenia: 

A/ " Pony komisia schvaľuje pravidlá pohárových súťaží SSPP a DPP ako aj 
Výkonnostného skokového pony rebríčka pre rok 2020 podľa pravidiel z roku 2019." 
 
B/ " Pony komisia upravuje TO podmienky v skoku 2021 pre kategóriu pony 
nasledovne: 
Kvalifikácia na MSR PONY - 1 parkúr 80 cm do 4 tr.b. a jeden parkúr 90 cm do 8 tr.b. 
Pony kôň zúčastňujúci sa MSR v kategórii pony je povinný mať v pase koňa 
zapísanú palicovú výšku v kohútiku nameranú konzulentom chovu koní / ZCHKS / 
 
MSR - PONY: Trojkolová súťaž s HANDICAPOM pre kategórie pony koní A / s 
palicovou výškou v kohútiku do 135 cm vrátane / a pony koní B / s palicovou výškou 
v kohútiku 136 až 148 cm vrátane - s toleranciou do +2cm /  zložená z parkúrov Pony 
A 70 cm / Pony B 80 cm , Pony A 80 cm / Pony B 90 cm  a finále Pony A 90 cm / 
Pony B 100 cm  . 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 nezvýšených prekážkach. 
V prípade, ak rozoskakovanie nerozhodne a tiež v prípade rovnosti súčtu trestných 
bodov na ďalších miestach, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) tretieho kola. 
Vylúčenie v ktoromkoľvek kole vylučuje z celej súťaže. Štart v 3.kole je od 
najhoršieho k najlepšiemu po 2.kole, v prípade rovnosti trestných bodov rozhoduje 
čas 2.kola. Účastníci MSR v kategórii PONY sa zároveň môžu zúčastniť MSR vo 
svojej vekovej kategórii, nie však s tým istým pony koňom." 
 
C/ " TO podmienky MSR v drezúre pre rok 2021 ostávajú nezmenené podľa roku 
2020" 

 

HLASOVANIE:  
 
ZA – 3 / Machalová, Fraňová, Bačová Murgašová / , PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0,  

Vo Zvolene, 5.10.2020 

                                                                                                    Machalová Andrea, v.r. 

                                                                                                 Predseda pony komisie SJF 


