
STREDOSLOVENSKÝ SKOKOVÝ POHÁR 2013 
 

1. Organizátorom Stredoslovenského skokového pohára (SSSP) je Slovenská jazdecká federácia (SJF) 

Stredoslovenská oblasť (SSO) ako oblastná organizačná zložka SJF 
 

2. SSSP je charakterizovaný ako súťaž dvojíc (jazdec + kôň), ktorý bude vyhodnocovaný vo vekových kategóriách 

deti, juniori, seniori (na základe veku jazdca) a v kategórií little (bez rozdielu veku). 
 

3. V SSSP môže byť v príslušnej kategórií oficiálne vyhodnocovaná, t.j. získava body do tabuľky SSSP,  každá dvojica, 

ktorej jazdec je, v čase účasti na jednotlivých súťažiach, členom členského subjektu SJF SSO 

 

4. Do hodnotenia sa započítava 20 najlepších výsledkov dvojice, dosiahnutých v súťažiach na pretekoch v SR 

a v zahraničí v súlade s pravidlami SJF a/alebo FEI v období od 1.11.2012 do 31.10.2013 a to v kategórií detí od 

náročnosti Z, v kategórií juniorov od náročnosti ZL, v kategórií seniorov od náročnosti L a v kategórií little od 

náročnosti ZM do náročnosti ZL (vrátane).  
 

 

5. Všetky dvojice sú na začiatku automaticky zaradené do vekovej kategórie (deti, juniori, seniori). Ak má dvojica 

záujem byť vyhodnocovaná v kategórií little, je potrebné to nahlásiť na e-mailovú adresu: sso-sjf@wbl.sk. Od 

tohto okamihu je dvojica vyradená z vekovej kategórie a zaradená do kategórie little s počiatočným nulovým 

bodovým hodnotením. Záujem o zmenu z kategórie little do vekovej kategórie, je potrebné nahlásiť na e-

mailovú adresu: sso-sjf@wbl.sk. Od tohto okamihu je dvojica vyradená z kategórie little a zaradená do vekovej 

kategórie (deti, juniori, seniori) s počiatočným nulovým bodovým hodnotením. Opätovný návrat do kategórie 

little už nie je možný. Zmenu medzi jednotlivými kategóriami je možné vykonať kedykoľvek v priebehu 

súťažného obdobia. 
 

6. Výsledok (výsledné bodové ohodnotenie) dvojice dosiahnutý v jednotlivých súťažiach je súčtom nasledovných 

bodov: 

a) základné body (Tabuľky č. 1-2) 

b) body za účasť - reprezentáciu (Tabuľka č. 3) 

c) body za umiestnenie (Tabuľka č. 4) 
 

7. SSSP je vyhodnocovaný priebežne (v každej kategórií),  počas súťažného obdobia a jeho výsledky (tabuľka SSSP) 

budú zverejňované na webovej stránke www.sso-sjf.wbl.sk 
 

8. V prípade absolvovania súťaže s výškou prekážok inou, aká je podľa pravidiel FEI priradená ako základná 

jednotlivým stupňom náročnosti, je táto súťaž bodovo ohodnotená ako súťaž absolvovaná s najbližším nižším 

stupňom náročnosti podľa pravidiel FEI. 
 

9. V prípade súbehu dvoch alebo viacerých súťaží (napr. otvorená-juniori, otvorená-majstrovská, a pod.) sa do 

tabuľky SSSP započíta výsledok dvojice: 

a) ak je k dispozícií len jedna oficiálna výsledková listina – výsledok z tejto oficiálnej výsledkovej listiny 

b) ak sú k dispozícií dve alebo viac oficiálnych výsledkových listín – výsledok z tej oficiálne výsledkovej 

listiny, na základe ktorej získa dvojica viac bodov do tabuľky SSSP 
 

 

10. Domáce súťaže sú do tabuľky zaratúvané automaticky na základe oficiálnych výsledkových listín. Súťaže zo 

zahraničia je potrebné nahlásiť a v elektronickej forme zaslať oficiálnu výsledkovú listinu na e-mailovú adresu: 

sso-sjf@wbl.sk do 14 dní po skončení súťaže. Akékoľvek nezrovnalosti, dotazy a pod. je možné uplatniť 

priebežne, najneskoršie však do 15.11.2013. Na nezrovnalosti, dotazy a pod. podané a zaslané po tomto 

termíne sa nebude prihliadať. Výsledná tabuľka SSSP bude zverejnená do 30.11.2013. 
 



11. V prípade rovnosti bodov dvoch, alebo viacerých dvojíc vo výslednej tabuľke SSSP, rozhoduje o poradí najvyšší 

dosiahnutý bodový zisk v jednej súťaži. V prípade, ak tento nerozhodne, o poradí rozhodne najbližší vyšší 

dosiahnutý bodový zisk v jednej súťaži, atď. 
 

12. Víťazom SSSP v danej kategórií sa stane dvojica, ktorá sa umiestni na prvom mieste vo výslednej tabuľke SSSP 

v danej kategórií. 
 

13. Okrem horeuvedených kategórií (deti, juniori, seniori, little) môže Výkonný výbor SJF SSO rozhodnúť aj 

o vyhodnotení ďalších kategórií, napr. Kôň roka, Klub roka, Usporiadateľ roka, Objav roka, a pod. Do 

výsledného hodnotenia o Klub roka sa započítajú všetky výsledky (nie len 20 najlepších) všetkých jazdcov 

evidovaných v danom klube z výslednej tabuľky SSSP z kategórie deti, juniori a seniori. 

 

Tabuľka č. 1 

Body do SSSP podľa výsledku dvojice v základnom parkúre alebo v prvom kole alebo v prvej fáze v súťažiach 

vyhodnocovaných podľa stupnice A, resp. podľa iných pravidiel (napr. stupnica C, ...), kde bude podľa výsledkovej listiny 

možné identifikovať výsledok dvojice v základnom kole (počet trestných bodov), ako keby absolvovala súťaž 

vyhodnocovanú podľa stupnice A. 

Trestné body Poznámka Súťaž stupňa 
(v cm) 0 - 1 2 - 5 6 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 21 22 - 25 Juniori a Seniori 

TT, TT **  (160) 56 53 48 43 37 31 27 Juniori a Seniori 

TT *  (155-160) 53 50 45 40 34 28 25 Juniori a Seniori 

155 51 48 43 38 31 26 23 Juniori a Seniori 

T, T **  (150) 46 43 38 33 26 22 19 Juniori a Seniori 

T *  (145-150) 43 40 35 31 23 20 17 Juniori a Seniori 

145 41 37 33 29 21 18 15 Juniori a Seniori 

ST, ST **  (140) 37 32 29 25 17 14 11 Juniori a Seniori 

ST *  (135-140) 34 29 26 22 16 12 10 Juniori a Seniori 

135 32 27 24 20 15 11 9 Juniori a Seniori 

S, S **  (130) 27 23 20 16 13 9 6 Deti, Juniori a Seniori 

S * (125-130) 24 20 17 13 10 7 4 Deti, Juniori a Seniori 

125 21 17 14 11 8 5 3 Deti, Juniori a Seniori 

L  (120) 15 12 9 6 4 2 1 Deti, Juniori a Seniori 

115 12 9 7 5 3 1  Deti a Juniori 

ZL  (110) 9 7 6 4 2 1  Deti, Juniori a Little 

105 7 6 5 3 1   Deti a Little 

Z  (100) 6 5 4 3 1   Deti a Little 

ZM  (90) 5 4 3 1    Little 

ZM  (80) 4 3 2 1    Little 
 

Tabuľka č. 2 

Body do SSSP podľa výsledku dvojice v základnom parkúre v súťažiach na štýl jazdca alebo koňa (Body sa pridelia, len 

v prípade, ak dvojica súťaž dokončí).  

Dosiahnuté štýlové body Súťaž 
stupňa nad 8 8,0-7,6 7,5-7,1 7,0-6,6 6,5-6,1 6,0-5,6 5,5-5,0 do 5,0 

Poznámka 

L 18 15 12 10 8 6 4 2 Deti, Juniori a Seniori 

ZL 15 12 10 8 6 4 2 1 Deti, Juniori a Little 

Z  12 10 8 6 4 2 1  Deti a Little 

ZM 8 6 4 3 2 1   Little 

Poznámka:  vylúčenie, vzdanie sa a pod. v rozoskakovaní, druhom kole alebo v druhej fáze a pod sa nepovažuje za 

nedokončenie súťaže.  



Tabuľka č. 3 

Body do SSSP za účasť –  ... (Body sa pridelia len v prípade, ak dvojica získa v základnom parkúre alebo v prvom kole 

alebo v prvej fáze menej ako 17 trestných bodov). 

... v majstrovských súťažiach na M SSO 2 

... reprezentáciu SSO v majstrovských súťažiach na M SR 5 

... reprezentáciu SR v súťažiach na pretekoch CSI *CSICh, J, YR /CSI**/CSI*** v SR 8 / 10 / 12 

... reprezentáciu SR v súťažiach na pretekoch CSI *CSICh, J, YR/CSI**/CSI*** v zahraničí 10 / 12 / 14 

... reprezentáciu SR v súťažiach na pretekoch ME a MS 16 

 

Tabuľka č. 4 

Body do SSSP za výsledné umiestnenie v súťažiach (Body sa pridelia, len v prípade, ak dvojica súťaž dokončí).  

Body za výsledné umiestnenie ( 1. - 2. -  3. - ....  miesto) Počet 
všetkých 

štartujúcich Súťaž stupňa L Súťaž stupňa 125 

11 - 20 3-2-1 4-3-2-1 

21 - 30 3-2-1-1-1-1 4-3-2-1-1-1-1 

31 - 50 4-3-2-2-2-1-1-1-1   5-4-3-2-2-2-1-1-1-1   

51 - 70 5-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1 6-5-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  

nad 70 6-5-4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1 7-6-5-4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  
 

Body za výsledné umiestnenie ( 1. - 2. -  3. - ....  miesto) Počet 
všetkých 

štartujúcich Súťaž stupňa S * Súťaž stupňa S a S ** 

11 - 20 5-4-3-2-1 6-5-4-3-2-1 

21 - 30 5-4-3-2-1-1-1-1 6-5-4-3-2-1-1-1-1 

31 - 50 6-5-4-3-2-2-2-1-1-1-1   7-6-5-4-3-2-2-2-1-1-1-1   

51 - 70 7-6-5-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  8-7-6-5-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  

nad 70 8-7-6-5-4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  9-8-7-6-5-4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  
 

Body za výsledné umiestnenie ( 1. - 2. -  3. - ....  miesto) Počet 
všetkých 

štartujúcich Súťaž stupňa 135 a ST * Súťaž stupňa ST a ST ** 

11 - 20 7-6-5-4-3-2-1 8-7-6-5-4-3-2-1 

21 - 30 7-6-5-4-3-2-1-1-1-1 8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1 

31 - 50 8-7-6-5-4-3-2-2-2-1-1-1-1   9-8-7-6-5-4-3-2-2-2-1-1-1-1   

51 - 70 9-8-7-6-5-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  10-9-8-7-6-5-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  

nad 70 10-9-8-7-6-5-4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  11-10-9-8-7-6-5-4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  
 

Body za výsledné umiestnenie ( 1. - 2. -  3. - ....  miesto) Počet 
všetkých 

štartujúcich Súťaž stupňa 145,  T *,  T a T ** Súťaž stupňa 155, TT *, TT a TT **  

11 - 20 9-8-7-6-5-4-3-2-1 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

21 - 30 9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1 

31 - 50 10-9-8-7-6-5-4-3-2-2-2-1-1-1-1   11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-2-2-1-1-1-1   

51 - 70 11-10-9-8-7-6-5-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  

nad 70 12-11-10-9-8-7-6-5-4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-4-4-3-3-3-2-2-2-1-1-1-1  

Poznámka:  vylúčenie, vzdanie sa a pod. v rozoskakovaní, druhom kole alebo v druhej fáze a pod sa nepovažuje za 

nedokončenie súťaže.  


