Smernica riadenia skokových jazdeckých súťaží v pôsobnosti SJF
platná od 1.1.2022
Na základe skúseností posledných sezón boli prijaté nasledujúce opatrenia organizácie
skokových pretekov:
•
•
•
•
•
•

Zostavovanie športového kalendára
Schvaľovanie rozpisov
Delegovanie rozhodcov
Prihlasovanie na preteky
Organizácia pretekov
Spracovanie výsledkov a správy o priebehu pretekov

1) Rozdelenie pretekov
• Preteky CIO, CI
•

Majstrovstvá SR, prémiované preteky a preteky so súťažami stupňa S
a vyššie
• Oblastné národné preteky
• Hobby súťaže – sa riadia sa špecifickým štatútom – Príloha N8 VšP SJF

(P1)
(P2)
(P3)

2) Športový kalendár
a) Preteky zaradené do športového kalendára FEI (P1) je potrebné nahlásiť do 15.
septembra na sekretariát SJF.
b) Predsedníctvo SJF (P-SJF) určuje termíny majstrovstiev SR na návrh príslušnej
športovej komisie (skokovej, ďalej SK), vypisuje konkurz na ich usporiadanie.
c) Preteky kategórie P2, P3 je potrebné nahlásiť na sekretariát SJF do 30. novembra
predchádzajúceho roku v koordinácii s oblastnými organizáciami.
d) Majstrovské súťaže a prémiované preteky určuje P-SJF z pretekov nahlásených
do športového kalendára na základe návrhu SK.
e) Kalendár je prerokovaný a schválený na prvom zasadnutí P-SJF v danom roku.
f) Športový kalendár sa po schválení stáva oficiálnym dňom zverejnenia na
internetovej stránke SJF www.sjf.sk.
g) Do kalendára môžu byť zaradené len preteky prihlásené na predpísanom tlačive.
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h) Do kalendára môžu byť zaradené aj preteky prihlásené po termíne za predpokladu schválenia príslušnou oblasťou kam miesto konania pretekov regionálne
patrí, ako aj schválenia SK.
Správny poplatok za zaradenie takýchto pretekov do kalendára je 100€
V období menej ako 4 týždne pred pretekmi je správny poplatok 200€

3) Schvaľovanie rozpisov
a) Rozpisy pretekov podľa kategórií schvaľujú:
P1
P2
P3

FEI najmenej 16 týždňov pred konaním pretekov.
Majstrovstvá SR SK, ostatné poverený člen oblastného výboru SJF
najmenej 8 týždňov pred konaním pretekov.
Poverený člen za príslušnú oblasť SJF najmenej 8 týždňov pred konaním
pretekov, za predpokladu bezodkladného odoslania rozpisu na sekretariát
SJF. Bez schválenia oblasťou nesmie byť rozpis zverejnený.

b) Rozpis musí byť podaný na schválenie na predpísanom tlačive (Príloha N4 VšP
SJF) a v súlade so Všeobecnými pravidlami.

4) Zbor rozhodcov
a) Komisia športových odborníkov SJF (Komisia ŠO) deleguje/schvaľuje:
kompletný zbor rozhodcov a komisárov na Majstrovstvá SR a preteky P1
technických delegátov na Majstrovstvá SR a preteky P1
b) SK deleguje:
staviteľov parkúru na Majstrovstvá SR a preteky P1
c) Poverený člen za príslušnú oblasť SJF deleguje/schvaľuje:
kompletný rozhodcovský zbor vrátane komisárov na preteky P2 a P3
(okrem M-SR)
technických delegátov na preteky P2 a P3 (okrem M-SR)
staviteľov parkúru na preteky P2 a P3 (okrem M-SR)
d) Delegujúce orgány sú povinné pri menovaní rozhodcovského zboru, technického
delegáta a staviteľa parkúru dbať o to, aby boli uvedení v zozname na príslušný
kalendárny rok a mali zaplatenú licenciu.
e) Pri menovaní je potrebné dbať na zachovanie pravidiel, rovnomernú vyťaženosť
delegovaných činovníkov a ich odborný rast.
f) Na Majstrovstvách SR sú v rozhodcovskom zbore zastúpené všetky štyri oblasti
Slovenska (Ba, západ, stred a východ).
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g) Počty rozhodcov:
Minimálne štyria rozhodcovia (alebo 3 rozhodcovia + 1 komisár opracoviska)
vrátane predsedu zboru rozhodcov.

1.
2.
3.
4.

Diktát + Zvonec
Čas
Náhradný čas + kartičky
Opracovisko

Keď je na pretekoch vodná priekopa musí byť určený piaty rozhodca.
Štýlové súťaže (nie KMK) rozhodujú podľa pravidiel 1 – 5 štýloví komisári.
Počet štýlových komisárov v KMK stanovuje SK.

5) Povinnosti rozhodcov
a) Povinnosti a právomoci rozhodcov upravujú články 156 a 166 Všeobecných
pravidiel pre jednotlivé disciplíny, ako aj príslušné články pravidiel pre jednotlivé
disciplíny, veterinárnych pravidiel a zvláštnych pravidiel. V prípade, ak nie je
menovaný technický delegát, predseda zboru rozhodcov preberá aj povinnosti
technického delegáta, určené Všeobecnými pravidlami.
b) Okrem povinností podľa pravidiel jazdeckého športu sú rozhodcovia povinní:
•

•

•
•

Dôsledne dbať na dodržiavanie predpisov SJF, týkajúcich sa jazdeckých súťaží
(forma prihlášky, registračný poriadok, oprávnenosť účasti na pretekoch
podľa podkladov dodaných usporiadateľom na základe prihlášok, nosenie
štartovných čísiel, dodržiavanie zmluvne dohodnutých technických
podmienok, vzhľad rozhodcovských, štartovných a výsledkových listín,
vrátane evidenčných čísiel jazdcov a koní, a pod.)
Viesť rozhodcovské listiny zo súťaží, ktoré musia byť rozhodcami podpísané
po skončení príslušnej súťaže. Rozhodcovské listiny musia byť odovzdané
usporiadateľovi na archiváciu.
V prípade nepredvídaných prekážok účasti na práci v zbore rozhodcov, včas
sa písomne ospravedlniť orgánu, ktorý ho delegoval, aby bolo možné
zabezpečiť náhradu.
Predseda zboru rozhodcov je povinný
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-

-

-

dodať usporiadateľovi všetky podklady na spracovanie kompletných
oficiálnych výsledkov
do 3 dní zaslať na predpísanom tlačive Správu hlavného rozhodcu
z jazdeckých pretekov (viď www.sjf.sk) na SJF
zabezpečiť rozdelenie finančných cien podľa platných pravidiel a smerníc
SJF. Toto rozdelenie musí byť uvedené na štartovnej a výsledkovej listine
jednotlivých súťaží.
zabezpečiť dodržiavanie športovo-technických podmienok jednotlivých
súťaží a časový rozvrh pretekov a toto prísne vyžadovať aj od
organizačného výboru a pretekárov.
pri hrubom nedodržaní technických podmienok celých pretekov, resp.
jednotlivých súťaží, určených pravidlami a rozpisom zrušenie príslušnej
súťaže, resp. celých pretekov.

• Pri nedodržaní vyššie uvedených povinností môže rozhodca dostať
disciplinárne tresty udelené Disciplinárnou komisiou SJF na návrh Komisie ŠO.
Disciplinárny trest sa udeľuje na základe skutočností zistených Komisiou ŠO,
resp. písomný návrh SK. Disciplinárny trest platí od dátumu, ktorý určí
Disciplinárna komisia. Príslušné disciplinárne tresty budú uverejnené na
internetovej stránke www.sjf.sk

6) Prihlášky a dodatočné prihlášky na preteky, dohlášky do súťaží
a) Pri podávaní prihlášok na preteky platia Všeobecné pravidlá. V prihláške musí byť
uvedené, pokiaľ sa jedná o plemeno pony.
b) Prihlášky na všetky preteky sa podávajú na adresu uvedenú v rozpise pretekov,
výlučne na predpísanom tlačive (viď www.sjf.sk) do termínu uzávierky. Iný
spôsob prihlásenia nesmie byť akceptovaný. V prihláške musia byť uvedené
všetky údaje, vrátane licenčných čísel a veku u koní aj jazdcov.
c) Požiadavky na ustajnenie, prípadne ubytovanie si účastník pretekov uplatňuje a
hradí individuálne priamo u usporiadateľa v súlade s podmienkami uvedenými v
rozpise pretekov.
d) Výška, spôsob a termín úhrady štartovného (zápisného) musia byť presne stanovené v rozpise. Odporúča sa usporiadateľom pred pretekmi vyzbierať pasy koní
a odovzdať ich späť až po uhradení všetkých poplatkov zo strany jazdcov.
e) Pre dodatočnú prihlášku na všetky preteky (zaradenie jazdca alebo koňa do
zoznamu účastníkov) je potrebný súhlas hlavného rozhodcu, ktorý musí vo svojej
správe uviesť všetkých jazdcov a kone, ktoré sa prihlásili dodatočne. Za
dodatočnú prihlášku je usporiadateľ oprávnený požadovať dvojnásobné
štartovné, resp. manipulačný poplatok 8 EUR v súťažiach bez štartovného.
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Dodatočné zaradenie do zoznamu súťažiacich je možné najneskôr počas
prezentácie.
f) Zmenu jazdca v štartovnej listine (len z jazdcov zaradených do zoznamu
účastníkov) možno uplatniť minimálne 20 minút pred začiatkom súťaže.
g) V prípade neuhradenia štartovného nie je štart v súťaži možný.

7) Povinnosti usporiadateľa
a) Dôsledne zabezpečiť technické podmienky jednotlivých súťaží podľa pravidiel pre
príslušnú disciplínu a podľa rozpisu pretekov.
b) Spracovať prihlášky na preteky, na ich základe vytvoriť kompletný zoznam
zúčastnených jazdcov a koní (master list) s uvedením platnej licencie na príslušný
kalendárny rok a predložiť ho rozhodcovskému zboru pred konaním pretekov.
Musí tiež zabezpečiť, aby sa do oficiálnych štartovných listín nedostali jazdci
a kone mimo tohto zoznamu.
c) Maximána výška zápisného na dvojicu jazdec kôň alebo kôň samostatne, podľa
rozhodnutia usporiadateľa je 40 EUR na celé preteky, pri jednodňových
pretekoch je to 15 EUR.
d) Výška štartovného v jednotlivých súťažiach, resp. zápisné závisí od usporiadateľa, nesmie však prekročiť 5 percent celkových cien určených pre danú súťaž.
1/4 súťažiacich (minimálne 5 do 20 účastníkov) musí dostať stužky. V súťažiach,
kde nie sú vyplácané finančné ceny je maximálna výška štartovného 10 EUR.
V súťažiach od stupňa S a vyššie musia byť vyplatené finančné ceny. V každej
súťaži s finančnými cenami musia byť vyplatené finančné výhry 1/4 súťažiacich
(minimálne 5 do 20 účastníkov) podľa nasledujúcej tabuľky (7e), pričom finančná
cena za prvé miesto v súťaži nesmie presiahnuť 1/3 celkovej finančnej dotácie.
e) Minimálne finančné ceny pre skokové súťaže v závislosti od počtu štartujúcich:
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Súťaž/výška
prekážok

Finančné ceny
do 50
účastníkov

Navýšenie finančných cien
pri náraste štartujúcich o každých 10, rast
prémie o 10%

S/130 cm

400,- EUR

+ 40 EUR

S+/135 cm

500,- EUR

+ 50 EUR

ST/140 cm

800,- EUR

+ 80 EUR

ST+/145 cm

1000,- EUR

+ 100 EUR

T/ 150 cm

1.200,- EUR

+ 120 EUR

T+/ 155 cm

1.500,- EUR

+ 150 EUR

TT/ 160 cm

1.800,- EUR

+ 180 EUR

Príklady.
Súťaž

Počet
účastníkov

Počet
umiestnených

Finančné
ceny

S

16

5

400 EUR

S+

30

8

500 EUR

ST

61

16

880 EUR

T

71

17

1440 EUR

f) Zabezpečiť vhodné technické podmienky týkajúce sa kolbiska, opracoviska,
ustajnenia, ubytovania a ďaľších služieb, uvedených v rozpise a zmluvne
dohodnutých.
g) Zabezpečiť zapisovateľa rozhodcovských listín na rozhodcovskej veži, vylosovanie
štartovného poradia, vyhotovenie štartovných listín na základe definitívných
prihlášok. Štartovné listiny musia byť zverejnené najneskôr hodinu pred
začiatkom príslušnej súťaže a musia obsahovať:
-

názov a dátum súťaže
článok pravidiel podľa ktorého sa rozhoduje
výška súťaže
rozdelenie finančných cien
poradové číslo
štartovné číslo
evidenčné číslo koňa SJF
meno koňa
meno jazdca
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-

evidenčné číslo jazdca SJF
oddielová príslušnosť

h) Do 3 dní od skončenia pretekov zaslať kompletné oficiálne výsledky z pretekov
v predpísanej forme (Príloha N6 VšP SJF) na e-mailovú adresu SJF info@sjf.sk.
Neúplné výsledky (bez licenčných čísel jazdcov a koní) nebudú akceptované
a budú vrátené na dopracovanie.
i) Počas 1 roka archivovať rozhodcovské listiny z pretekov a na vyžiadanie ich
predložiť SJF.
j) Pri nedodržaní vyššie uvedených podmienok môže byť usporiadateľ postihnutý
nasledujúcim spôsobom:
-

nezaradením pretekov do kalendára v nasledujúcom roku, resp. rokoch
povinnosťou nahradiť finančné straty, ktoré účastníkom dokázateľne vznikli
nedodržaním predpísaných a dohodnutých technických podmienok.
- návrhom na disciplinárne konanie
Disciplinárny trest udeľuje Disciplinárna komisia SJF na podnet hlavného rozhodcu, technického delegáta, resp. na základe sťažnosti.
k) Úhradu ošatného a cestovného rozhodcov upravuje Príloha N1 Všeobecných
pravidiel SJF, resp. zákon 283/2002 a jeho následné opatrenia.

8) Povinnosti účastníkov pretekov
a) Všetci účastnici pretekov sú povinní rešpektovať pravidlá jazdeckého športu,
etického kódexu a dodržiavať podmienky jednotlivých súťaží podľa pravidiel pre
príslušnú disciplínu a podľa rozpisu pretekov.
b) Na opracovisku národných pretekov sú oprávnené sa pohybovať výlučne
oprávnené osoby v súlade so skokovými pravidlami, a teda iba tréner, inštruktor,
resp. jazdcom poverený pomocník na úpravu prekážok.
c) Špecifická je situácia na opracovisku pri trénovaní jazdca do 18 rokov. Trénovať
jazdca do 18 rokov je oprávnený, vrátane akejkoľvek úpravy prekážok výlučne len
tréner (inštruktor) s platnou trénerskou licenciou pre uvedenú vekovú kategóriu,
pre daný rok, uvedený v zozname trénerov SJF, ktorý bude viditeľne označený
kartičkou „tréner“, alebo ním poverený pomocník, ktorému bude dávať priame
inštrukcie, v prípade ak bude štartovať ako jazdec v rovnakej súťaži ako jeho
zverenec.
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d) Všetci ostatní účastníci pretekov (rodičia, ostatní rodinní príslušníci a iní) môžu
sledovať prípavu jazdca z vonkajšej strany opracoviska, nemajú však priamy
prístup na opracovisko. V prípade nedodržania týchto podmienok môže byť
jazdec postihnutý v súlade so všeobecnými pravidlami SJF a skokovými
pravidlami SJF.

8)9)

Športovo-technické podmienky Majstrovstiev SR

Skoková komisia SJF stanovuje športovo-technické a kvalifikačné podmienky pre
Majstrovstvá SR dospelých a mladých jazdcov na príslušný kalendárny rok.

Schválené P-SJF dňa 10.12.2021 per rollam
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