
                    TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ PODMIENKY 

           PRE USPORIADATEĽA  MAJSTROVSTIEV SR V SKOKU 

                   Upravené a schválené Skokovou komisiou SJF dňa 10.1.2016 

 

1. Organizačné podmienky pre usporiadateľa MSR v skoku: 

Majstrovstvá SR v skoku - skoková komisia akceptuje termín už prihláseného 

usporiadateľa JK Napoli Šamorín v jednom termíne pre všetky kategórie, 

vrátane otvorených majstrovstiev. 

Organizátor, ak má záujem získať podporu zo SJF za organizáciu MSR v skoku 

je povinný : 

a/  zabezpečiť kanceláriu pretekov – prípravu štartovných listín s časmi 

a spracovanie výsledkových listín a protokolov 

b/  zabezpečiť vhodného parkúrmajstra – staviteľa parkúrov a odsúhlasiť ho 

Skokovou komisiou SJF 

c/ zabezpečiť pre účastníkov majstrovských súťaží primerané ustajnenie koní 

v areáli pretekov, a to v cene maximálne 50.- eur / box/ podujatie na jedného 

koňa,  zúčastňujúceho sa majstrovskej súťaže vrátane poplatku manure 

disposal 

d/  zabezpečiť dôstojné ocenenie prvých troch umiestnených v majstrovských 

súťažiach trofejami , za účelom atraktívnej medializácie jazdeckého športu 

voči SR a zahraničiu  

e/ spoluorganizátorovi  MSR = Predsedníctvu SJF navrhujeme na schválenie 

navýšenie rozpočtu pre rok 2017 na usporiadanie MSR v skoku na výšku 

15.000.- eur, z čoho 5000.- eur bude pridelených organizátorovi za splnenie 

hore uvedených T-O podmienok a z 10.000.- eur SJF v spolupráci so Skokovou 

komisiou zabezpečí medaily a vecné / pony, deti, juniori / a finančné ceny           

/ mladí jazdci, ženy, seniori , mladé kone /pre prvých piatich umiestnených 

v jednotlivcoch a pre prvé tri družstvá v družstvách v majstrovských súťažiach.   



2. Technické podmienky pre usporiadanie Majstrovstiev SR 

v skoku pre  jednotlivé kategórie: 

 
A. M-SR - Kategória A  - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou prekážok ST (140 cm), 

podľa stupnice C, ST+ (145cm) a T (150cm), hodnotené 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. Štart v 3. kole je od najhoršieho k 

najlepšiemu z 2. kola.  

 

B.  M-SR – Mladí jazdci  - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou prekážok S ( 130 cm), 

S+ (135cm) a ST (140cm), 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. Štart v 3. kole je od najhoršieho k 

najlepšiemu z 2. kola. 

 

C. M-SR – Ženy - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou prekážok S (130 cm),S+    

(135cm) a ST (140cm), 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. Štart v 3. kole je od najhoršieho k najlepšiemu z 2. kola. 

  

D. M-SR – Družstvá - Dvojkolová súťaž štvorčlenných oddielových, okresných, prípadne oblastných 

družstiev, zložená z parkúrov S (130cm) a S+ (135cm), 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. 

  

E. M-SR – Mladé kone do 8 rokov - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou prekážok S 

(130 cm), S+ (135cm) a ST (140cm), hodnotená pod ľa 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. Štart v 3. kole je od najhoršieho k 

najlepšiemu z 2. kola. 



F. M-SR – Deti - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa ZL (110cm), ZL (110cm) a ZL+ 

(115cm), 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. Štart v 3. kole je od najhoršieho k najlepšiemu z 

predchádzajúcich dvoch kôl. 

 

G. M-SR – Deti družstvá - Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, prípadne 

oblastných družstiev, zložená z parkúrov ZL (110cm) a ZL (110cm), 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.  

 

H. M-SR – Juniori - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa L (120cm), L+ (125cm) a S+ 

(135cm), 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. Štart v 3. kole je od najhoršieho k najlepšiemu z 

predchádzajúcich dvoch kôl.  

 

I. M-SR – Juniori družstvá - Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, prípadne 

oblastných družstiev, zložená z parkúrov L (120cm) a L+ (125cm), 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. 

 

J. M-SR – PONY - Trojkolová súťaž zložená z parkúrov Pony“L“ 80 cm, Pony“L“ 80 cm, Pony“S“ 90 

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 čas. 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 z 2.kola. 

 

Počet koní na jazdca: majstrovská súťaž – 2, do finále-1 podľa výberu jazdca, 

družstvá -1 


