
                           ŠTATÚT REPREZENTANTA V DISCIPLÍNE SKOKY 

                                    Schválený skokovou komisiou dňa 10.2.2020 

Všeobecné podmienky účasti jazdcov na medzinárodných pretekoch: 

Reprezentovať  SR a SJF na medzinárodných skokových pretekoch CSI  smie jazdec, občan 
SR, ktorý má platnú licenciu SJF. Plnoletí jazdci majú právo prihlásenia sa na CSI1* až 
CSI3*neobmedzene nie však v kategórii mladí jazdci a U 25. Od CSI 4*majú právo 
prihlásenia bez schvaľovania Skokovou komisiou  len jazdci, ktorí splnili kvalifikačné 
podmienky a sú zaradení do výberového zoznamu reprezentácie.  V kategóriách pony, deti 
a juniori sa medzinárodných CSI-XY a CSIO-XY pretekov vo svojej vekovej kategórii bez 
schvaľovania Skokovou komisiou smie zúčastniť len jazdec  zaradený do výberového 
zoznamu reprezentantov SJF v skokoch, na základe splnenia nižšie uvedených kritérií a 
podmienok. Kvalifikačné kritériá  pre zaradenie do  výberu reprezentácie musí jazdec 
splniť v predchádzajúcej sezóne, prípadne v aktuálnej sezóne avšak minimálne mesiac 
pred dátumom uzávierky prihlášok na dané CSI. Jazdci v kategóriách pony, deti a juniori, 
ktorí nie sú zaradení do výberového zoznamu reprezentantov / ako aj mladí jazdci, U25 a 
seniori nezaradení do reprezentácie pri prihlasovaní sa na CSI od 4*/ sa smú prihlásiť  na  
CSI preteky  len na základe schválenia účasti Skokovou komisiou. 

Kvalifikačné kritériá pre zaradenie jazdcov do výberového zoznamu 
reprezentácie pre jednotlivé kategórie: 

PONY - pre kategóriu pony jazdcov je stanovená podmienka absolvovania s jedným 
koňom pony minimálne 10 súťaží stupňa obtiažnosti  100 cm a vyššie na národných 
pretekoch v súťažiach pony prípadne veľkých koní s celkovým počtom do 8 trestných 
bodov na jednu súťaž.   

DETI - pre vekovú kategóriu detí je stanovená podmienka absolvovania s jedným koňom 
minimálne 5 súťaží stupňa obtiažnosti  ZL+ / 115 cm / a vyšších s celkovým počtom do 
4 trestných bodov na súťaž na národných, prípadne medzinárodných pretekoch. 

JUNIORI - pre vekovú kategóriu juniorov  je stanovená podmienka absolvovania  
s jedným koňom minimálne 5 súťaží stupňa obtiažnosti  L+ / 125 cm /a vyšších 
s celkovým počtom do 4 trestných bodov na súťaž na národných, 
prípadne medzinárodných pretekoch. 

MLADÍ JAZDCI  - pre vekovú kategóriu mladý jazdec je stanovená podmienka 
absolvovania minimálne  5 súťaží stupňa obtiažnosti S+ / 135 cm / a vyšších na 
národných, prípadne medzinárodných pretekoch s celkovým počtom do 5 trestných 
bodov na súťaž.  

JAZDCI U 25 - pre vekovú kategóriu jazdec do 25 rokov je stanovená podmienka 
absolvovania minimálne 5 súťaží stupňa obtiažnosti  ST / 140 cm / a vyšších s celkovým 



počtom do 5 trestných bodov na súťaž na národných, prípadne medzinárodných 
pretekoch.   

SENIORI – pre vekovú kategóriu senior je stanovená podmienka absolvovania minimálne 
5 súťaží stupňa obtiažnosti  ST+ / 145 cm / a vyšších  s celkovým počtom do 5 
trestných bodov na súťaž na národných, prípadne medzinárodných  pretekoch.   

Doplňujúce kritériá pre jazdcov zaradených vo výberovom zozname 
reprezentácie  pre účasť na pretekoch CSIO-X: 

Pre účasť na CSIOP musí reprezentant s daným pony koňom  získať kvalifikáciu minimálne 
v troch súťažiach 120 cm a vyšších. 

Pre účasť na CSIO-Ch musí reprezentant s daným koňom získať kvalifikáciu 
v predchádzajúcej alebo aktuálnej sezóne na pretekoch CSI minimálne v troch súťažiach  
120 cm a vyšších do 8 trestných bodov na súťaž. 

Pre účasť na CSIO-J musí reprezentant s daným koňom  získať kvalifikáciu 
v predchádzajúcej alebo aktuálnej sezóne na pretekoch CSI minimálne v troch  súťažiach  
130 cm  a vyšších do 8 trestných bodov na súťaž. 

Pre účasť na CSIO-Y musí dvojica získať kvalifikáciu minimálne v troch súťažiach ST / 140 
cm / a vyšších do 8 trestných bodov na súťaž. 

Podmienky na zaradenie do výberového zoznamu reprezentantov 
SJF a povinnosti zaradeného reprezentanta v disciplíne SKOKY 

Do výberového zoznamu reprezentantov SJF v skokoch budú zaradení jazdci po splnení  
vyššie uvedených kvalifikačných podmienok reprezentanta SJF v skokoch na základe 
výsledkov z výkonnostných rebríčkov predchádzajúceho roka, prípadne v danom roku po  
predložení absolvovaných výsledkov Skokovej komisii SJF na oficiálnych výsledkových 
listinách. Po uznaní kvalifikácie Skokovou komisiou SJF bude jazdec zaradený do 
reprezentácie  a doplnený do zoznamu reprezentantov SJF.  

Jazdecké dvojice, ktoré sa v predchádzajúcom roku zúčastnili Olympiády, Majstrovstiev 
sveta alebo Majstrovstiev Európy, zostávajú v danej kategórii a disponujú tým istým 
koňom,  sú do zoznamu reprezentantov SJF zaradené aj na ďalší kalendárny rok a teda 
nemusia opätovne absolvovať kvalifikáciu.  

Jazdci, ktorí sú na výberovom zozname reprezentantov SJF v skokoch sa môžu zúčastňovať 
CSI-X v danej kategórii neobmedzene. Pri presune jazdca do vyššej vekovej kategórie, musí 
tento spĺňať kritériá kvalifikácie, prípadne absolvovať novú kvalifikáciu pre danú 
kategóriu.  



Skoková komisia SJF má právo vyradiť jazdca zo zoznamu reprezentantov SJF v skokoch aj 
pri vážnom porušení pravidiel FEI alebo SJF, etického kódexu, welfare koňa, pri 
opakovaných elimináciách  alebo inom správaní poškodzujúcom dobré meno SJF. 

Reprezentantom zaradeným vo výberovom  zozname reprezentácie na základe splnenia 
hore uvedených kvalifikačných kritérií bude pridelená reprezentačná výstroj s národným 
znakom. 

Reprezentanti  smú používať im pridelenú reprezentačnú výstroj len na účely 
reprezentácie na medzinárodných pretekoch, vrcholových národných podujatiach a na 
reprezentačných sústredeniach.  

  




