
STREDOSLOVENSKÝ POHÁR 
VO VŠESTRANNEJ SPÔSOBILOSTI 2018 

 

1. Organizátorom Stredoslovenského Pohára vo všestrannej spôsobilosti (SSPVS) sú Slovenská 

jazdecká federácia – Stredoslovenská jazdecká oblasť (SSO) ako oblastná organizačná 
zložka SJF. 
 
2. SSPVS je charakterizovaný ako súťaž dvojíc (jazdec + kôň), ktorý bude vyhodnocovaný vo 
vekových kategóriách: deti, juniori, seniori (na základe veku jazdca). 
 
3. V SSPVS môže byť v príslušnej kategórií oficiálne vyhodnocovaná, t.j. získava body do tabuľky SSPVS, 
každá dvojica, ktorej jazdec je, v čase účasti na jednotlivých súťažiach, členom členského subjektu SSO. 
 
4. Do hodnotenia sa započítavajú výsledky dvojice, dosiahnuté v súťažiach na pretekoch v SR a 
v zahraničí v súlade s pravidlami SJF a/alebo FEI v období od 1.11.2017 do 31.10.2018 a to v kategórií 
detí od náročnosti ZK, v kategórií juniorov a seniorov od náročnosti Z podľa Tabuľky A 
uvedenej nižšie. 
 
5. SSPVS je vyhodnocovaný priebežne (v každej kategórií), počas súťažného obdobia a jeho 
výsledky (tabuľka SSPVS) budú zverejňované na webovej stránke www.sso-sjf.wbl.sk 
 
6. 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 15.11.2018. Na nezrovnalosti, 
dotazy a pod. podané a zaslané po tomto termíne sa nebude prihliadať. Výsledná tabuľka SSPVS 

bude zverejnená do 30.11.2018. 
 
7. V prípade rovnosti bodov dvoch, alebo viacerých dvojíc vo výslednej tabuľke SSPVS, 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. V prípade, že sa o poradí 
dvojíc podľa tohoto pravidla nerozhodne, (t.j. všetky bodové zisky dvojíc z výslednej tabuľky budú 
totožné) umiestnia sa tieto dvojice „ex aequo“. Pri priebežnom a aj výslednom hodnotení sa bude pri 
jazdcoch s viacerými koňmi (v danej kategórii) brať do úvahy len jeho najlepšie umiestnenie. 
 
8. Okrem vekových kategórií (deti, juniori, seniori) budú v SSPVS vyhodnotené aj ďalšie kategórie 
podľa nasledovných pravidiel: 
Kôň roka – kôň (bez rozdielu veku), ktorý získa najvyšší počet bodov, podľa Tabuľky A, zo všetkých 
absolvovaných súťaží a vo všetkých stupňoch náročnosti. Pri rovnosti bodov platí rovnaké pravidlo ako 
pre jazdeckú dvojicu uvedené v bode 7. 
Mladý kôň roka – kôň vo veku 4, 5 alebo 6 rokov, ktorý získa najvyšší počet bodov, podľa Tabuľky A, 
zo všetkých absolvovaných súťaží a vo všetkých stupňoch náročnosti. Pri rovnosti bodov platí rovnaké 
pravidlo ako pre jazdeckú dvojicu uvedené v bode 7. 
Klub roka – klub, ktorého jazdci (bez ohľadu na vekovú kategóriu) získajú najvyšší počet bodov, 
podľa Tabuľky A, zo všetkých absolvovaných súťaží a vo všetkých stupňoch náročnosti. Pri rovnosti 
bodov platí rovnaké pravidlo ako pre jazdeckú dvojicu uvedené v bode 7. 
 
9. Pri záverečnom hodnotení budú ocenené spravidla tri jazdecké dvojice v každej vekovej kategórií, 
jeden kôň v kategórií Kôň roka, jeden kôň v kategórií Mladý kôň roka a jeden klub v kategórií Klub 

roka. O prípadných zmenách sa môže rozhodnúť Predsedníctvo SSO. Okrem horeuvedených kategórií 
sa môže Predsedníctvo SSO rozhodnúť aj o vyhodnotení ďalších kategórií, napr. Jazdec roka, 

Usporiadateľ roka, Objav roka, a pod. 



Tabuľka A 

 

Body do SSPVS podľa výsledku dvojice v jednotlivých súťažiach. Body získané na pretekoch v zahraničí sa 

násobia koeficientom 1,5. 

 

Stupeň 

súťaže  
0,00 do 

45,00  
45.01-  

55,00  
55.01-  

65,00  
65.01-  

75,00  
75.01-  

85,00  
85.01-  

110,00  
110.01-  

150,00  
150,01 a 

viac    Pozn.  

CCI****/TT 52  51  50  49  48  47  46  45   

CCI***/T  48  47  46  45  44  43  42  41   

CIC***/T  44  43  42  41  40  39  38  37   

CNC***/ST- 
T  

40  39  38  37  36  35  34  33  
 

CCI**/ST  36  35  34  33  32  31  30  29   

CIC**/ST  32  31  30  29  28  27  26  25   

CNC**S-ST 28  27  26  25  24  23  22  21   

CCI*/S  24  23  22  21  20  19  18  17   

CIC*/S  20  19  18  17  16  15  14  13   

CNC*/LS  16  15  14  13  12  11  10  9   

L  10,5  10  9,5  9  8,5  8  7,5  7  
 

ZL  8,5  8  7,5  7  6,5  6  5,5  5  
 

Z  6,5  6  5,5  5  4,5  4  3,5  3  
 

ZK  4,5  4  3,5  3  2,5  2  1,5  1  len deti  

 

Porovnanie stupňov náročností v zahraničí pre zaradenie do tabuľky: 

 

Údaje v tabuľke (Slovensko) Česká republika   Maďarsko  Rakúsko 

 

 ZK    ZK           -                                     E 

 Z    Z           A0                                     A-Leicht 

 ZL    ZL           A                                       A 

 L    L           B                                       L 

 CNC(1,2,3*)   CNC(1,2,3*)          CNC(1,2,3*)                    M 

 CIC(1,2,3*)   CIC(1,2,3*)          CIC(1,2,3*)                      CIC(1,2,3*) 

 CCI(1,2,3,4*)   CCI(1,2,3,4*)          CCI(1,2,3,4*)                   CCI(1,2,3,4*) 


