
                    S P R Á V A  O  Č I N N O S T I  P O N Y  K O M I S I E 

 

Pony komisia v trojčlennom zložení od svojho založenia v roku 2016 sa rozhodla 

pokračovať v prebiehajúcich aktivitách a vypracovala pre sezónu 2016 pravidlá 

odmenenia najúspešnejších jazdcov na pony koňoch v zmiešanej kategórii - 

Mládež do 18 rokov – Výkonnostný skokový pony rebríček 2016, ďalej len VSPR, 

pre sezónu 2017 opätovne schválila pravidlá dvoch celosezónnych seriálových 

súťaží – už 4. ročníka -  SLOVENSKÝ SKOKOVÝ PONY POHÁR / SSPP /a novinkou 

v roku 2017 je 1. ročník - DREZÚRNY PONY POHÁR. Základňa pony jazdcov 

v skokoch zaznamenáva každoročný nárast, v roku 2016 sa skokových pony 

súťaží na Slovensku a v ČR zúčastnilo 38 jazdeckých dvojíc. Zvýšila sa aj 

výkonnostná úroveň, najlepší jazdci dosahujú výkonnosť Pony S, resp. ST.  

Najúspešnejšie jazdecké dvojice za sezónu 2016 boli na základe spracovaného 

rebríčka zo všetkých súťaží na Slovensku v súťaži SSPP a na základe rebríčka 

VSPR / v ktorom boli zohľadnené všetky absolvované súťaže pony jazdcov 

vrátane súťaží v zahraničí /, vyhodnotené a slávnostne ocenené 4.2.2017 na 

podujatí  – Galavečer SSO-SJF v športovo-rekreačnom areáli Vígľaš – Masarykov 

Dvor. Pony komisia zabezpečila pre prvých piatich ocenených v kategóriách 

DETI a JUNIORI trofeje a vecné ceny zo sortimentu jazdeckých potrieb , krmív 

a kŕmnych doplnkov v celkovej hodnote 3200.- eur, ktorú tvoril finančný 

príspevok 1000.- eur zo SJF a príspevky od sponzorov, ktorých pony komisia 

oslovila. Atraktívne ceny zaznamenali pozitívny ohlas u ocenených a motivovali 

k ďalšiemu nárastu nových dvojíc v pony športe, čo nás utvrdzuje v správnosti 

pokračovania rozbehnutých aktivít. 

Pony komisia schválila technicko – organizačné podmienky pre organizáciu 

Majstrovstiev  SR v skokoch v kategórii pony, Majstrovstvá SR PONY v skokoch 

sa budú konať  v roku 2017 po tretí krát. Taktiež v spolupráci s ZCHKS sa už dve 

sezóny popri Šampionáte mladých koní koná aj Šampionát pony. 

Pony  komisia pravidelne oslovuje organizátorov skokových súťaží pre 

organizáciu pony súťaží v rámci ich podujatí, čím vytvára pre pony jazdcov 

dostatočné možnosti zasúťažiť si a získať body do seriálových súťaží. Taktiež 

nadviazala spoluprácu s Pony komisiou v ČR. 



Je však potrebné dotiahnuť schvaľovanie rozpisov pretekov aj predsedom Pony 

komisie, tak ako to bolo schválené na zasadnutí predsedníctva, nakoľko sa to až 

na pár výnimiek zväčša nerealizuje. Vznikajú tak nezrovnalosti v rozpisoch, 

ktoré následne znemožňujú zaradiť súťaže, v ktorých sa zúčastnia pony jazdci, 

do bodovania v rebríčkoch... 
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