
Technické podmienky Majstrovských súťaží 2016 
Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti v jazdeckej disciplíne skoky 

 

Kategória detí a juniorov: Masarykov dvor Vígľaš – 24.-25.9.2016 

Kategória dospelých a pony: Hippoclub Liptovská Sielnica – 1.-2.10.2016 

Majstrovská súťaž jednotlivcov (v príslušnej kategórii) sa uskutoční, ak štartujú v tejto súťaži 

aspoň traja jazdci - riadne registrovaní členovia SJF. 

Majstrovská súťaž družstiev (v príslušnej kategórii) sa uskutoční, ak štartujú v tejto súťaži 

aspoň tri družstvá, zložené z jazdcov - riadne registrovaných členov SJF. 

Kategógia DOSPELÍ 

 jednotlivci (počet koní na jazdca – max 2) 

Dvojkolová súťaž zložená z parkúrov L, S.  Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet 

trestných bodov z dvoch 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 druhého kola. Vylúčenie v 

ktoromkoľvek kole vylučuje z celej súťaže. 

družstvá (počet koní na jazdca – 1) 

Dvojkolová súťaž trojčlenných alebo dvojčlenných oddielových, okresných prípadne regionálnych alebo aj 

inak zložených družstiev, zložená z parkúrov L, L.  Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje 

súčet trestných bodov dvoch najlepších členov družstva z prvého a dvoch najlepších členov družstva z 

druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach sa uskutoční jedno 

rozoskakovanie na čas. V prípade ak rozoskakovanie nerozhodne a tiež v prípade rovnakého počtu 

trestných bodov na ďalších miestach, rozhoduje súčet časov dvoch najlepších členov družstva v druhom 

kole. 

 

Kategória JUNIORI 

jednotlivci  - 15 až 18 rokov (počet koní na jazdca – max 2) 

Dvojkolová súťaž zložená z parkúrov  L, L. Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet 

trestných bodov z dvoch 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 druhého kola. Vylúčenie v 

ktoromkoľvek kole vylučuje z celej súťaže. 

družstvá  - 15 až 18 rokov (počet koní na jazdca – 1) 

Dvojkolová súťaž trojčlenných alebo dvojčlenných oddielových, okresných prípadne regionálnych alebo aj 



inak zložených družstiev, zložená z parkúrov ZL, ZL. Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení 

rozhoduje súčet trestných bodov dvoch najlepších členov družstva z prvého a dvoch najlepších členov 

družstva z druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach sa uskutoční jedno 

rozoskakovanie na čas. V prípade ak rozoskakovanie nerozhodne a tiež v prípade rovnakého počtu 

trestných bodov na ďalších miestach, rozhoduje súčet časov dvoch najlepších členov družstva v druhom 

kole. 

 

 
Kategória DETI 

- jednotlivci - 11 až 14 rokov (počet koní na jazdca – max 2) 

Dvojkolová súťaž zložená z parkúrov ZL, ZL. Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet 

trestných bodov z dvoch 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 druhého kola. Vylúčenie v 

ktoromkoľvek kole vylučuje z celej súťaže. 

- družstvá - 11 až 14 rokov (počet koní na jazdca – 1) 

Dvojkolová súťaž trojčlenných alebo dvojčlenných oddielových, okresných prípadne regionálnych alebo aj 

inak zložených družstiev, zložená z parkúrov Z, Z. Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje 

súčet trestných bodov dvoch najlepších členov družstva z prvého a dvoch najlepších členov družstva z 

druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach sa uskutoční jedno 

rozoskakovanie na čas. V prípade ak rozoskakovanie nerozhodne a tiež v prípade rovnakého počtu 

trestných bodov na ďalších miestach, rozhoduje súčet časov dvoch najlepších členov družstva v druhom 

kole. 

 

Kategória PONY 

- jednotlivci - do 18 rokov (počet koní-pony na jazdca – max 2) 

Dvojkolová súťaž zložená z parkúrov 80cm a 90cm. Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení 

rozhoduje súčet trestných bodov z dvoch 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  druhého kola. Vylúčenie 

v ktoromkoľvek kole vylučuje z celej súťaže. 

 
 
 
 
 
Schválené dňa 2.8.2016        Jaroslav Ivan 
Doplnené "pony" 25.8.2016                            predseda P-SSO SJF 


