
Zmena č. 1 

Umožniť  na národných pretekoch v súťažiach s výškou prekážok do 100cm vrátane /v základnom 

kole/ 3 štarty za deň koňom starším ako 7 rokov. 

Táto zmena podporí jednak organizátorov jednak ml. jazdcov a hobby jazdcov. Zároveň kopíruje stav 

z okolitých krajín kde je toto možné. 

Zmena vyžaduje :  Úpravu Skokových pravidiel čl. 254 bod 7. 

Nové znenie:  

Kôň môže v jednom dni štartovať maximálne v 2 súťažiach, okrem koňa staršieho ako 7 

rokov, ktorý môže v jednom dni štartovať maximálne v 3 súťažiach (a zároveň maximálne 3 

krát), pokiaľ štartuje len v súťažiach s výškou prekážok v základnom kole do 100 cm vrátane. 

Pokiaľ kôň absolvuje obe kolá dvojkolovej súťaže (čl. 273, 276) v jednom dni, už nemôže 

štartovať v inej súťaži. 

 

 

Zmena č. 2 

Umožniť  na národných pretekoch v súťažiach s výškou prekážok do 100cm vrátane/ v základnom 

kole/  dva štarty v jednej súťaži. 

Táto zmena podporí hlavne  ml. jazdcov a hobby jazdcov. Zároveň kopíruje stav z okolitých krajín kde 

je toto možné. 

Zmena vyžaduje :  Doplnenie Skokových pravidiel čl. 254 bod 8. 

Výnimka z čl. 142 bod 3 Všeobecných pravidiel SJF. 

Na národných pretekoch môže dvojica (jazdec – kôň) štartovať v jednej súťaži dvakrát, 

pokiaľ je kôň starší ako 7 rokov a štartuje v jeden deň len v súťažiach s výškou prekážok v 

základnom kole do 100 cm vrátane. Možnosť dvojice štartovať dvakrát musí usporiadateľ 

uviesť v Rozpise pretekov pri danej súťaži. Druhý štart dvojice je možný len pokiaľ dvojica 

nebola v prvom štarte zo súťaže vylúčená pre pád. Do výsledkovej listiny sa ako konečný 

výsledok dvojice zaznamená lepší z dosiahnutých výsledkov. Druhý štart podlieha úhrade 

rovnakého štartovného ako prvý. 

 

 

Zmena č. 3 

Doplnenie článku  201 bod 4. 

Na opracovisku smie trénovať jazdca do 18 rokov a akokoľvek manipulovať s cvičnými 

prekážkami len tréner s platnou trénerskou licenciou pre daný rok.  

 


