SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA

SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA
pre disciplínu záprahy a záprahy - pony

platné od 25.5.2021

Slovenská jazdecká federácia (ďalej len „SJF“) stanovuje nasledujúce podmienky k
získaniu jazdeckej licencie pre disciplínu záprahy a záprahy - pony.
K získaniu jazdeckej licencie jazdca pre disciplínu záprahy a záprahy – pony (ďalej len „záprahy“) je potrebné
vykonať Skúšku základného výcviku jazdca pre disciplínu záprahy a záprahy pony (ďalej len „SZVJ - A“) za
nasledujúcich podmienok:

1. Organizátorom SZVJ - A môže byť len subjekt registrovaný v SJF, ktorý spĺňa technicko-organizačné
predpoklady v priestoroch niektorého subjektu SJF. Súhlas na uskutočnenie SZVJ - A musí dať oblastná
SJF, v ktorej oblasti sa SZVJ - A uskutočňujú.

2. Žiadateľ o SZVJ – A môže absolvovať skúšky SZVJ – A aj mimo danej oblasti v ktorej je príslušný.
3. Uchádzač musí v danom roku dovŕšiť vek minimálne v zmysle článku 912 pravidiel SJF pre záprahové
jazdenie a to:
a) 9 rokov pre kategóriu pony P1 a P2,

b) 11 rokov pre kategóriu kone H1,
c) 16 rokov pre kategóriu kone H2,
4. Jazdcovi, ktorý je držiteľom licencie pre kategóriu pony P1 a P2, vydá SJF v roku, v ktorom dovŕšil 11
rokov licenciu pre kategóriu kone H1 automaticky bez opakovania SZVJ – A za predpokladu, že úspešne
dokončil aspoň 2 súťaže. Jazdcovi, ktorý je držiteľom licencie pre kategóriu kone H1, vydá SJF v roku, v
ktorom dovŕšil 16 rokov licenciu pre kategóriu kone H2 automaticky bez opakovania SZVJ – A za
predpokladu, že úspešne dokončil aspoň 2 kompletné súťaže v kategórii H1. Jazdcovi, ktorý je držiteľom
licencie pre kategóriu kone H1 alebo H2, vydá SJF v roku, v ktorom dovŕšil 18 rokov licenciu jazdca A bez
obmedzenia automaticky bez opakovania SZVJ – A za predpokladu, že úspešne dokončil aspoň 2
kompletné súťaže v kategórii H1 alebo H2.

5. Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom, ktorý potvrdí absolvovanie základného výcviku
uchádzača a bude počas celej SZVJ - A prítomný. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu skúšok nedosiahol
vek 18 rokov.

6. Uchádzač musí počas SZVJ - A dodržiavať Všeobecné pravidlá SJF v platnom znení a Pravidlá
záprahových súťaži a para-záprahové pravidlá v platnom znení, a to najmä ustanovení článku 928 Úbor,
bezpečnosť a biče Pravidiel záprahových súťaži a článku 912 Minimálny vek – jazdci a spolujazdci
Pravidiel záprahových súťaži.
Porušenie týchto pravidiel, najmä čo sa týka welfare koní a bezpečnosti počas SZVJ - A môže viesť k
vylúčeniu uchádzača zo SZVJ - A. Mieru porušenia určí skúšobná komisia.

7. Skúšobná komisia je 3-členná a predseda Skúšobnej komisie musí byť rozhodca pre disciplínu záprahy
a 2 ďalší členovia môžu byť rozhodcovia pre iné disciplíny.

8. SZVJ – A sa uskutočnia aj v prípade, že sa prihlási iba jeden uchádzač.
9. Uchádzač musí absolvovať praktickú skúšku, ktorá pozostáva z:
a) vodenie a predvádzanie koňa,
b) postrojenie koňa/í,
c) zapriahnutie koňa/í do kočiaru.
d) absolvovania praktickej jazdy pred skúšobnou komisiou.
10. Uchádzač musí v teoretickej skúške preukázať základné znalosti z týchto oblastí:
a) anatómia a fyziológia koňa,
b) zoohygiena: kŕmenie, napájanie, ustajnenie a doprava koní,

c) podkúvanie,
d) úrazy, nemoci koní a základné ošetrenie pri úrazoch koní,
e) ústroj jazdca pri výcviku a na pretekoch,
f) výstroj koňa v tréningu a na pretekoch,
g) bezpečnosť jazdca a základy prvej pomoci,
h) disciplíny jazdeckého športu a základná znalosť pravidiel.
Znalosti v teoretickej časti skúšky budú preverovane formou písomného testu z otázok zverejnených na
stránke SJF (smernica SJF pre Skúšky základného výcviku jazdca (skok, drezúra, všestranná spôsobilosť,
vytrvalosť) a tejto smernice).
Skúšobná komisia vyberie 35 otázok, z toho minimálne 20 z otázok týkajúcich sa disciplíny záprahy,

11. Zápisné ku skúške je 20,- EUR a je príjmom jazdeckého klubu SJF, ktorý SZVJ organizuje.poriadajúcej
oblasti SJF. Účastník ďalej uhradí usporiadateľovi poplatky vo výške dohodnutej s organizátorom
usporiadateľskou oblasťou SJF, ako je ustajnenie, parkovanie a iné. V prípade neúspešnej skúšky sa
zápisné účastníkovi nevracia.

12. Náklady na skúšobnú komisiu sú nákladom oblastnej SJF v ktorej sa SZVJ - A uskutoční.
Opravné skúšky:

1. Uchádzač, ktorý neuspeje v praktickej aj teoretickej skúške, môže opakovať praktickú aj teoretickú
skúšku najskôr o 6 mesiacov,

2. Uchádzač, ktorý neuspeje v praktickej skúške, môže opakovať len praktickú skúšku najskôr o 3 mesiace.
V prípade, že uchádzač opäť neuspeje opakuje SZVJ - A v celom rozsahu najskôr o 6 mesiacov,

3. Uchádzač, ktorý neuspeje v teoretickej skúške, môže opakovať len teoretickú skúšku najskôr o 1 mesiac.
V prípade, že uchádzač opäť neuspeje opakuje SZVJ - A v celom rozsahu najskôr o 6 mesiacov,

4. Zápisné k opravnej skúške je 20,- EUR a je príjmom oblastnej SJF v ktorej sa SZVJ - A uskutoční.
5. Účastník ďalej uhradí usporiadateľovi poplatky vo výške stanovenej organizátorom.
V prípade neúspešnej skúšky sa zápisné a poplatky stanovené organizátorom účastníkovi nevracajú.

PRERUŠENIE SKÚŠOK
V mimoriadnom prípade môže komisia zo závažných dôvodov jazdca zo skúšky vylúčiť (nedovolí mu skúšku
ukončiť).

HODNOTENIE UCHÁDZAČOV
1. Uchádzačov hodnotia 3 skúšajúci schválení v rozpise SZVJ - A.
2. V praktickej časti sú hodnotení uchádzači ako jazdci podľa platných pravidiel pre záprahové jazdenie.
Uchádzač musí úspešne absolvovať teoretickú a praktickú časť.
V praktickej časti sú uchádzači hodnotení v základných chodoch - krok, klus, predjazd oblúkov, zrovnanie
a zastavenie s dôrazom na korektnosť pomôcok a prejazd prekážkami. Nehodnotí sa rýchlosť prejazdu
trate - parkúru.
Výrok skúšajúcich je: "absolvoval" alebo "neabsolvoval" väčšinou hlasov.

3. V teoretickej skúške základných znalostí formou testu je požadovaných 30 správnych odpovedí z 35
otázok, ktoré vyberie skúšobná komisia podľa vekových dispozícií uchádzačov.
V prípade uchádzača vo veku od 8 do 10 rokov môže hlavný rozhodca ponúknuť tomuto uchádzačovi
možnosť absolvovania teoretickej skúšky formou rozhovoru pred skúšobnou komisiou.
Výrok skúšajúcich je: "absolvoval" alebo "neabsolvoval" väčšinou hlasov.

4. Na záver skúšok sa uskutoční vyhodnotenie uchádzačov. Každý uchádzač dostane protokol o "splnení"
resp. "nesplnení" jednotlivých dielčích častí skúšky. Protokol o splnení všetkých častí skúšok sa stáva
súčasťou žiadosti o vydanie jazdeckej licencie - A SJF.

5. Predseda skúšobnej komisie otvára skúšky, vykoná inštruktáž, dbá na dodržiavanie časového
harmonogramu, na záver skúšky vyhodnotí a odovzdá uchádzačom protokoly o ich vykonaní. Písomný
protokol o priebehu celých skúšok doručí do 7 dní na sekretariát SJF.

6. Opustenie kolbiska, resp. trojnásobná neposlušnosť alebo 3 omyly počas praktickej skúšky automaticky
vylučuje z tejto časti skúšky.

7. SJF bez riadne vyplneného a potvrdeného protokolu nevydá licenciu SJF. Je preto v záujme uchádzačov,
aby požadovali od organizátora protokol o vykonaní SZVJ - A, ktorý spĺňa všetky náležitosti.

TECHNICKÉ PODMIENKY PRE SKÚŠKY
Skúšky základného výcviku sa môžu konať v jazdeckých areáloch, ktoré môžu zaistiť nasledujúce podmienky:

1. FEI kužely s loptičkami a číslami,
2. ustajnenie prihlásených koní uchádzačov o absolvovanie skúšok (ak je potrebné),
3. dostatočný technický personál,
4. miestnosť pre vypracovanie testov.

POMÔCKY POTREBNÉ KU SKÚŠKAM
1. Každý uchádzač si zaistí záprah s kočom pre absolvovanie praktickej skúšky a spolujazdca, staršieho ako
18 rokov, s licenciu SJF pre disciplínu záprahy. V jeden deň môžu s jedným záprahom absolvovať skúšku
maximálne štyria uchádzači. Koč na SZVJ – A môže mať pneumatiky a môžu si ho požičiavať viacerí
uchádzači.

2. Uchádzač si prinesie písacie potreby.
3. Uchádzač bude mať oblečenie/jazdeckú výstroj v súlade s článkom 928 Medzinárodných pravidiel FEI
pre záprahy.

4. Deti a juniori musia mať počas doby, keď sedia na zapriahnutom kočiari schválenú bezpečnostnú
jazdeckú prilbu a chránič chrbtice. Nedodržanie tohto ustanovenia má za následok vylúčenie zo SZVJ –
A.

5. Povolené je len klasické lomené alebo pákové kočiarové zubadlo, obyčajný nánosník. Liverpoolska páka
a pomocné oprate nie sú povolené.

6. Uchádzač bude počas celej skúšky označený číslom prideleným organizátorom.

ORIENTAČNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM SKÚŠOK
Uchádzač sa bude riadiť pokynmi organizátora špecifikovaných v rozpise SZVJ - A a harmonogramom SZVJ - A.
V prípade samostatne organizovaných skúšok
09,00 hod. - uchádzači
sa
zhromaždia
na
prezentácii
a
sú
im
pridelené
čísla,
- predseda skúšobnej komisie informuje o priebehu skúšok
09,30 hod. - predvádzanie a vodenie koní
10,00 hod - jazda so záprahom
13,00 hod - písomné testy (vypracovanie v čase cca 60 minút)
15,00 hod - vyhodnotenie skúšok predsedom skúšobnej komisie a odovzdanie dokladov o absolvovaní
skúšok.

Zoznam otázok pre Skúšky základného výcviku jazdca – A
1.)

Kto organizuje jazdecký šport v SR?
Súťaže v jazdeckom športe na území celej Slovenskej republiky riadi Slovenská (národná) jazdecká
federácia (SJF).

2.)

Aký je názov medzinárodnej jazdeckej federácie?
Fédération Equestre Internationale, skratka FEI.

3.)

Čím sa riadia jednotlivé súťaže všetkých disciplín jazdeckého športu?
Súťaže v jednotlivých disciplínach jazdeckého športu sa riadia Všeobecnými pravidlami, pravidlami
jednotlivých disciplín a Veterinárnymi pravidlami SJF, ktoré vychádzajú z pravidiel a predpisov FEI.

4.)

Aké sú potrebné doklady jazdca a koňa pre štart na pretekoch?
Platná licencia jazdca, pas koňa s platnými veterinárnymi vyšetreniami a vakcináciami, platná licencia
koňa a prihláška na preteky.

5.)

Zásady prvej pomoci pri úraze jazdca.
Ak je postihnutý v bezvedomí okamžite volať prvú pomoc, zaistiť dýchanie, dať ho do stabilizovanej
polohy, nehýbať s ním ak to nie je vyslovene potrebné; ak je jazdec pri vedomí podľa rozsahu zistených
poranení zavolať prvú pomoc prípadne dopraviť jazdca do nemocnice.

6.)

Popis oblasti tela koňa.
Hlava, hriva, šija, hrdlo, hrdelnicová brázda, kohútik, chrbát, bedrá, kríže, chvost, plece, ramenný kĺb,
rameno, lakťový kĺb, predlaktie, zápästie, záprstie, sponka a sponkový kĺb, korunka, kopyto, prsia,
rebrová krajina, hruď, podrebrie, mečová krajina, hladová jama, slabina, pupková krajina, lonová krajina,
bedrový hrboľ, zadnica, hrboľ stehnovej kosti, stehno, predkolenná riasa, predkolenie, predpätie, pätový
kĺb, podpätie, mozolec.

7.)

Popíš základné farby koní.
Beluš je kôň, ktorý má srsť po celom tele bielu alebo prevažne bielu, pričom kožu a kopytá má tmavošedé
-pigmentové. Žriebätá belušov sa liahnu čierne alebo tmavé. Po výmene žriebäcej podsady sa stávajú
tmavošedé, medzi tmavými chlpmi im začnú narastať chlpy biele -začínajú vybeľovať. Vybeľovanie srsti
trvá u niektorých jedincov dlhšie, u iných kratšie.
Ryšiak je kôň s červeno-hrdzavou farbou srsti s odtieňmi od žltočervenej až po čiernu. Hriva, chvost a
spodok končatín sú buď rovnakej farby ako srsť, alebo sú svetlejšie až biele, prípadne tmavšie, nikdy nie
čierne. Odtiene: žltý, pravý, červený ryšiak. Na hlave a končatinách majú často biele odznaky.
Hnedák má srsť červenohnedej farby rôznych odtieňov. Hriva, chvost a spodná časť končatín je čierna.
Podľa intenzity sfarbenia svetlý, tmavý, pravý a čierny.
Vraník má srsť po celom tele čiernu. Koža je tmavošedá. Úplný mechanizmus sa prejavuje aj vo sfarbení
kopýt. Vyskytuje sa len v odtieni vraníkov.

8.)

Aká je telesná teplota zdravého koňa?
Telesná teplota zdravého koňa je do 38,5 oC.

9.)

Ako sa označujú medzinárodné súťaže záprahov?
CAI, CAIO,

10.) Z akých hlavných častí sa skladá kompletná súťaž záprahov?
A – drezúra,
B – terénna jazda - maratón,
C – prekážková jazda.

11.) Z akých častí (úsekov) sa skladá terénna časť kompletnej súťaž záprahov podľa medzinárodných pravidiel
FEI pre záprahy?
Na CAI2* a 3* musí trať pozostávať z dvoch alebo troch sekcií. Na CAIO4* a vyššie, musí trať pozostávať z
troch sekcií:
- Sekcia A,
- Transfér,
- Sekcia B (obsahuje maratónske prekážky).

12.) V akom veku môžu začať súťažiť jazdci dvojzáprahov na národných a medzinárodných súťažiach
záprahov?
Vo veku 16 rokov.

13.) V koľkých rokoch môžu začať súťažiť kone na národných súťažiach záprahov?
Na národných súťažiach môžu štartovať 4-ročné kone.

14.) Koľko spolujazdcov musí mať jazdec štvorzáprahu pony?
2 (dvoch).

15.) Je povinné nosenie ochrannej vesty alebo chrániča chrbtice počas maratónu?
Ano, jazdec aj prísediaci počas maratónu musia mať riadne zapnutú ochrannú vestu alebo chránič chrbtice
a riadne upnutú ochrannú prilbu.

16.) Aký rozchod zadných kolies kočov pre drezúrnu súťaž a prekážkovú jazdu musia mať koče použité pre
súťaže dvojzáprahov? Akú hmotnosť a šírku musia mať koče pre maratón pre súťaže jednozáprahov?
Rozchod zadných kolies kočov pre drezúrnu súťaž a prekážkovú jazdu je 148 cm.
Minimálna hmotnosť koča pre maratón pre súťaže jednozáprahov je 150 kg a šírka je min 125 cm.

17.) Čo a z akého materiálu sa používa na vonkajšom obvode kolies kočov pre súťaže záprahov (ráfy,
pneumatiky, atd.)?
V súťažiach CAN1* sa môžu používať kolesá kolesá s pneumatikami. Koče vo všetkých skúškach musia mať
železné alebo plnogumenné kolesá. Vonkajší povrch kolies musí byť hladký.

18.) Aký štýl zapriahnutia sa u nás najčastejšie používa?
Pre športové jazdenie sa u nás najčastejšie používa poprsný postroj, ktorý sa historicky najviac požíval
v Uhorsku. Zriedkavo sa používa aglický alebo francúzky chomútkový postroj. Záprahy pre ťažké práce
používajú chomútové postroje.

19.) Aká je veľkosť drezúrneho obdĺžnika pre štvorzáprah?
100 x 40 m.

20.) Kedy je správne začatý vzhľadom k umiestneniu písmena cvik v drezúre v rámci disciplíny záprahy?
Zmena chodov musí byť vždy plynulá a okamžitá s koňom zostávajúcim v rovnováhe a na priľnutí. Prechod musí
byť dokončený, keď sa nos koňa dostane k predpísanému písmenu, ak nie je uvedené inak.

21.) Aké cviky patria do drezúrnej súťaže štvorzáprahov?
Krok, klus (pracovný, zhromaždený, predĺžený) státie a cúvanie.

22.) V akej kategórii záprahov musia kone pri drezúrnej úlohe s kočom cválať?
V drezúrnej úlohe sa cvála s kočom v kategórii H1, P1 na úrovni 3*, úloha môže byť použitá aj na pretekoch
úrovne 2*.

23.) Ako je penalizovaný druhý omyl v drezúrnej úlohe v disciplíne záprahy?
10 trestných bodov.

24.) Koľko prekážok môže byť maximálne a minimálne v maratónskej časti záprahovej súťaže?
Maximálny počet prekážok, prírodných alebo umelých, je osem (8) na CAI3* a CAIO a sedem (7) na CAI2*.
Minimálny počet prekážok je šesť (6) na CAI3* a CAIO a minimálny počet päť (5) na CAI2*.
Pre deti, maximálny povolený počet prekážok je päť (5), každá so štyrmi (4) bránkami (iba A,B,C,D),

25.) Prejazdy maratónskej prekážky sú označené maximálne 6 písmenami. Akými?
A, B, C, D, E, F.

26.) Zhoditeľné prvky majú prinútiť súťažiaceho k opatrnejšej jazde v prekážkach. Koľko trestných bodov je
za zhodenie jedného prvku?
V maratóne súťažiaci dostane 2 trestné body za každý zhodený prvok.

27.) Kedy končí prehliadka trate maratónu?
Trať je pre prehliadku uzavretá od momentu, keď prvý súťažiaci odštartuje v Sekcii A. Prekážky v Sekcii B môžu
zostať otvorené pokiaľ prvý súťažiaci neodštartuje v Sekcii B.

28.) Ako je penalizovaná opravená chyba trasy v maratónskej prekážke?
Každá napravená chyba bude potrestaná 20 trestnými bodmi.

29.) V akom poradí štartujú jazdci v poslední časti kompletnej súťaže, v prekážkovej jazde?
Poradie štartujúcich pre druhú a tretiu skúšku na CAI Súťažiaci budú štartovať v opačnom poradí ako sú
výsledky v predošlých skúškach. Štartujúce poradie bude:
a) Súťažiaci, ktorí odstúpili, nasledovaní,
b) Vylúčenými súťažiacimi, nasledovaní,
c) Jazdcami súťažiacimi dva krát s ich záprahom hodnotenom na nižšom mieste, nasledovaní,
d) Ostatnými súťažiacimi, začínajúc súťažiacim s najvyšším počtom trestných bodov tak, aby súťažiaci s
najnižším počtom získaných trestných bodov bez odvolania alebo vylúčenia štartoval posledný.

30.) Aká je penalizácia za zhodenie jednej alebo oboch loptičiek na jednej jednoduchej prekážke pri
vonkajšom parkúre?
Zhodenie jednej alebo oboch loptičiek jednoduchej prekážky a zhodenie loptičky alebo prvku kombinovanej
prekážky bude potrestané 3 trestnými bodmi za každý prípad.

31.) Ako môže byť upravená vzdialenosť medzi kužeľmi v rozjazde?
Šírka medzi kužeľmi sa môže zmenšiť o najviac 10 cm, na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu v spolupráci
s technickým delegátom a staviteľom trati.

32.) Aká je penalizácia za zhodenie jednej alebo oboch loptičiek na jednej jednoduchej prekážke v hale?
Súťažiaci bude penalizovaný 5 trestnými bodmi za každé zhodenie prekážky (jednej alebo dvoch loptičiek
jednoduchej prekážky) a zhodenie zhoditeľných prvkov v maratónskej prekážke. Zhodenie či prevrátenie
ktorejkoľvek časti maratónskej prekážky je penalizované piatimi trestnými bodmi.

33.) Aké poznáme veľkosti drezúrnych obdĺžnikov pre súťaže záprahov?
100 x 40 m a 80 x 40 m

34.) V akých skúškach sú dovolené (ak vôbec sú dovolené) tachometer, počítač vzdialenosti a blokovacie
zariadenie kruhovej točne?
Použitie tachometer, počítač vzdialenosti a blokovacie zariadenie kruhovej točne nie je upravené v pravidlách
a teda je možné ich používať.

35.) Sú v skúške A (drezúra) gamaše a bandáže dovolené?
Nie, v drezúrnej skúške nie sú dovolené ani gamaše ani bandáže.

36.) Kde na Slovensku sa už viac rokov konajú medzinárodné súťaže CAI?
Najčastejším usporiadateľom CAI na Slovensku bol Národný žrebčín Topoľčianky. V roku 2019 preteky CAI
organizoval iba Czajlík Ranch.

37.) Kto je jediná osoba, ktorá môže používať oprate, bič a ovládať brzdu v počas všetkých skúšok?
Jedinou osobou oprávnenou používať oprate, bič a ovládať brzdu počas všetkých skúšok je súťažiaci jazdec.

38.) Kde sa stretávame v úseku B (maratón) so zhoditeľnými prvkami?
Zhoditeľné prvky v úseku B (maratóne) sa nachádzajú v sekcii B v maratónskych prekážkach.

39.) Aká sa vypočíta povolený čas v skúške C (prekažková jazda)?
Pre H1 a H2 je určená minimálna rýchlosť 250 m/s a pre H4 je minimálna rýchlosť 240 m/s. Povolený čas sa
vypočíta ako podiel dĺžky trate a minimálnej rýchlosti.

40.) Je v časti B (maratón) prikrývka nôh povinná?
Nie, v časti maratóne nie je povinná prikrývka nôh.

41.) V ktorých úsekoch skúšky B (maratón) sú povolené ľubovoľné chody?
Vo všetkých úsekoch skúšky B (maratón) sú povolené ľubovoľné chody s výnimkou 300 metrového úseku pred
cieľom sekcie B.

42.) Koľko prekážok môže byť maximálne v prekážkovej jazde v rámci kompletnej súťaže?
Počet prekážok nesmie prekročiť 20 (s výnimkou dvojfázovej skúšky, kde nesmie prekročiť 23 prekážok) a pre
Deti, počet prekážok nesmie prekročiť 15.

43.) Akým chodom a akým spôsobom nesmie ísť súťažiaci v časti B (maratón) od poslednej prekážky v úseku
300 m pred cieľom?
Klusom alebo krokom.

44.) Kadiaľ sa v časti A (drezúra) vchádza do drezúrneho obdĺžnika?
Do drezúrneho obdĺžnika sa vchádza v písmene A.

45.) Aké pravidlá musí jazdec so záprahom dodržiavať na verejnej komunikácii?

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).

46.) Kedy môže spolujazdec v častí B (maratón) zosadnúť z koča bez penalizácie?
Mimo prekážok v Sekcii B, spolujazdci a jazdci nesmú zosadnúť, pokiaľ koč nestojí. Ak koč nestojí, zosadnutie
jedného alebo oboch spolujazdcov bude potrestané piatimi trestnými bodmi. Zosadnutie jazdca bude
potrestané 20 trestnými bodmi.
Za výnimočných okolností, ak je to oprávnené kvôli poveternostným podmienkam alebo stavu terénu, technický
delegát a hlavný rozhodca môžu dovoliť spolujazdcom v skúške pre pony a jednozáprahy bežať za kočom na
určených častiach trate.

47.) Aký chod môže použiť súťažiaci v prekážkach v časti B (maratón)?
V prekážkach v časti B (maratón) môže súťažiaci použiť ľubovoľný chod.

48.) Aké sú povinnosti spolujazdca kedykoľvek je kôň na pretekoch zapriahnutý alebo zapriahaný do koča?
V areáli súťaže, kedykoľvek sú kone plne zapriahnuté alebo zapriahané do koča, spolujazdci musia byť vždy
prítomní a schopní poskytnúť pomoc, ak je to potrebné. Kedykoľvek kone ťahajú koč, spolujazdec musí byť na
koči, alebo, ak nie je voľné miesto, po ruke na opracovisku.
Jazdec môže zosadnúť z koča len ak sú spolujazdci pri hlavách koní alebo sú opraty podané do rúk inej
zodpovednej osobe na koči.
Okrem týchto povinností spolujazdci pomáhajú súťažiacemu s meraním času v časti B (maratón), pri navigácii
na trati a v prekážkach.

49.) Pokiaľ je kôň na pretekoch zapriahnutý, je možné ho vodiť?
Nie. Zapriahnutý kôň v koči sa nesmie vodiť.

50.) Aký je minimálny odstup medzi kočom a zapriahnutým koňom, ak berieme v úvahu kĺb váhy?
Vzdialenosť medzi koňom/ponym a kočom nesmie byť nikdy menšia ako 50 cm, od ochranného rámu 40 cm.

51.) Aká je minimálna vzdialenosť medzi pobočnými remeňmi?
Pri koňoch musí byť vzdialenosť medzi pobočnými remeňmi minimálne 55 cm a pri pony minimálne 45 cm.

52.) Kto môže byť spolujazdcom na súťažiach záprahov z hľadiska veku?
Jazdec mladší ako 18 rokov musia byť sprevádzaní spolujazdcom (spolujazdcami) vo veku minimálne 18 rokov,
Jazdec starší ako 18 rokov musia byť sprevádzaní spolujazdcom (spolujazdcami) vo veku minimálne 14 rokov.

53.) Sú krátke nohavice (šortky) u jazdcov záprahov ako úbor na súťaži v časti B (maratón) povolené?
Nie.

54.) Aká je penalizácia za použitie biča spolujazdcom?
20 tr. bodov.

55.) V ktorých častiach kompletnej záprahovej súťaže musí byť použitý rovnaký koč?
V drezúre a v prekážkovej jazde musí súťažiaci použiť rovnaký koč.

56.) Ako upravujú pravidlá použitie pomocných opratí v súťažiach?
Pomocné opraty (vrátane akéhokoľvek typu kontrolných opratí) nie sú v záprahu povolené.

57.) Ako sú predvádzané kone pri tretej inšpekcii?
Pri tretej inšpekcii je kôň/sú kone predvádzané v záprahu.

58.) Aká je penalizácia za neposlušnosť koňa v drezúre v disciplíne záprahy?
Za prvú neposlušnosť v drezúre v disciplíne záprahy je 5 trestných bodov, za druhú neposlušnosť 10 trestných
bodov a pri tretej neposlušnosti nasleduje vylúčenie.

59.) Koľko hodín pred začiatkom časti B (maratón) musí byť na medzinárodných a na národných pretekoch
trať maratónu otvorená?
Na medzinárodných pretekoch musí byť celá trať otvorená pre prehliadku súťažiacim minimálne 48 hodín a na
národných pretekoch minimálne 24 hodín pred štartom prvého súťažiaceho na skúške Maratón, okrem
výnimočných okolností, keď organizátori majú možnosť neotvoriť pre prehliadku Sekcie A a Transfer, so
súhlasom Technického delegáta.

60.) Koľko veterinárnych inšpekcií (kondičných skúšok) musia kone v rámci záprahových pretekov
absolvovať?
Počas záprahových pretekov musia kone absolvovať 3 veterinárne inšpekcie.
Prvá veterinárna inšpekcia sa musí konať na všetkých súťažiach pred začiatkom prvej skúšky.
Druhá veterinárna inšpekcia sa musí uskutočniť na všetkých súťažiach počas a na mieste povinnej 10 minútovej
oddychovej prestávky pred štartom sekcie B Maratónu
Tretia veterinárna inšpekcia v záprahu sa musí uskutočniť predtým, ako ktorýkoľvek kôň odštartuje v
skúške Prekážková jazda len v prípade, ak Prekážková jazda nasleduje po Maratóne.
Praktická skúška

a)

Jazdí sa parkúr cca 600 m, 14 prekážok, šírka bránok stopa kolies + 40 cm.

Plán parkúru pre SZVJ – A*

*
* Plán parkúru môže schváliť predseda skúšobnej komisie podľa miestnych podmienok. Účastníci SZVJ - A musia mať
dostatočný čas na oboznámenie sa s kurzom parkúru. Plán skutočného parkúru na ktorom sa uskutočnia skúšky je
súčasťou dokumentácie SZVJ - A.

ZÁVEREČNÝ PROTOKOL O SKÚŠKACH ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA - ZÁPRAHY
Organizátor a miesto konania: .................................................................................. dňa: .......................

Výsledok (A/N)
Priezvisko

Meno

Rodné číslo

Prax Teória Spolu

podpis
absolventa SZVJ,
príp. zákonného
zástupcu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Predseda skúšobnej komisie: ............................................. ............................................
2. skúšajúci:

............................................. ............................................

3. skúšajúci:

............................................. ...........................................
Meno a priezvisko

Potvrdenie oblastnej SJF:

Podpis

............................................. ............................................
Meno a priezvisko
Podpis

Svojím podpisom dávam súhlas v zmysle § 13 odst. 1., písm. f, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na správu, spracovanie a uchovanie
osobných údajov žiadateľa, uvedených v tlačivách a protokoloch týkajúcich sa Skúšky základného výcviku jazdca v klube organizátora týchto skúšok
a SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCII, Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava, IČO: 31787801, DIČ: 2021396311. Svojim podpisom vyhlasujem, že údaje
uvedené na tomto tlačive sú pravdivé a že súhlasím s podmienkami skúšok uvedených v Smerniciach SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE a bol/a som
poučený/á o možnosti písomného odvolania svojho súhlasu pred uplynutím danej lehoty. Právny základ spracúvania osobných údajov je zákon č.
440/2015 Z.z. o športe a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri písomnom odvolaní súhlasu budú osobné údaje zlikvidované
v zákonnej lehote.

Osvedčenie o vykonaní Skúšok základného výcviku jazdca - záprahy

konaných v: ...................................................................... dňa: ........................................
Meno a priezvisko : ...........................................................................................................
Rodné číslo: .....................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
Organizovaný v členskom subjekte: ..................................................................................

VÝSLEDOK SKÚŠOK *
Praktická časť:

Absolvoval

Neabsolvoval

Teoretická časť:

Absolvoval

Neabsolvoval

Celkový výsledok:

Absolvoval

Neabsolvoval

Predseda skúšobnej komisie: ........................................... ..........................................
2. skúšajúci:

........................................... ..........................................

3. skúšajúci:

........................................... ..........................................
Meno a priezvisko

Potvrdenie oblastnej SJF:

Podpis

........................................... ..........................................
Meno a priezvisko

Pečiatka/Podpis

Svojím podpisom dávam súhlas v zmysle § 13 odst. 1., písm. f, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na správu,
spracovanie a uchovanie osobných údajov žiadateľa, uvedených v tlačivách a protokoloch týkajúcich sa Skúšky základného výcviku
jazdca v klube organizátora týchto skúšok a SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCII, Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava, IČO: 31787801,
DIČ: 2021396311.Svojim podpisom vyhlasujem, že údaje uvedené na tomto tlačive sú pravdivé a že súhlasím s podmienkami skúšok
uvedených v Smerniciach SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE a bol/a som poučený/á o možnosti písomného odvolania svojho
súhlasu pred uplynutím danej lehoty.
Právny základ spracúvania osobných údajov je zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri písomnom odvolaní súhlasu budú osobné údaje zlikvidované v zákonnej lehote.

Podpis absolventa skúšky (príp. zákonného zástupcu): ........................................
*Nehodiace sa preškrtnite

PRIHLÁŠKA NA SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA - ZÁPRAHY

Meno a priezvisko : ............................................................................................................
Rodné číslo: .....................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
Organizovaný v členskom subjekte: ..................................................................................

Vyjadrenie zákonného zástupcu u uchádzača do 18 rokov
Som si vedomý/á, že jazdecký šport prináša zvýšené riziko úrazu a súhlasím s tým, aby sa
môj syn/dcéra zúčastnila skúšok základného výcviku.
V ..................................................................................... dňa: .........................................
Meno a priezvisko: ......................................................... Podpis: ......................................
Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať jazdecký šport
V .................................................................................... dňa: .........................................
Podpis a pečiatka lekára: .........................................................

Potvrdenie trénera/učiteľa jazdy o spôsobilosti účasti Skúšok základného výcviku
V .................................................................................... dňa: ..........................................

Meno a priezvisko: .................................................... Číslo licencie SJF: ........................

Podpis: ..................................................................
Svojím podpisom dávam súhlas v zmysle § 13 odst. 1., písm. f, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na správu,
spracovanie a uchovanie osobných údajov žiadateľa, uvedených v tlačivách a protokoloch týkajúcich sa Skúšky základného výcviku
jazdca v klube organizátora týchto skúšok a SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCII, Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava, IČO: 31787801,
DIČ: 2021396311.Svojim podpisom vyhlasujem, že údaje uvedené na tomto tlačive sú pravdivé a že súhlasím s podmienkami skúšok
uvedených v Smerniciach SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE a bol/a som poučený/á o možnosti písomného odvolania svojho
súhlasu pred uplynutím danej lehoty.
Právny základ spracúvania osobných údajov je zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri písomnom odvolaní súhlasu budú osobné údaje zlikvidované v zákonnej lehote.

