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Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v skoku na koni pony, 

deti, juniori a ml. jazdci   
ROZALKA Cup 4. kolo o 
Malokarpatský Strapec 

 

 

Kód pretekov:  220804BS 

Organizátor: JK ROZÁLKA, o. z., v spolupráci s TATRA UNITED CORPORATION, a. s.  

Miesto konania: Areál Rozálka, Rozálka 9, Pezinok, SR  

Dátum konania: 04.08.– 07.08. 2022 

Kontaktná adresa: Areál Rozálka, Rozálka 9, 902 01 Pezinok, SR  

E-mail: marketing@rozalka.sk, WEB: www.rozalka.sk   

Tel: +421 33 242 00 20, +421 903 410 233 

Prihlášky: ONLINE - http://www.rozalka.sk/kalendar-pretekov  

mail: skatullova.alex@gmail.com (Alexandra Skatullová, tel.:0905 310 172) 

 

Predseda Organizačného výboru:  Mgr. Marek Vitek tel.: 0903 222 626 

Ustajnenie: Iveta Koišová, tel.: 00421 903 139 710 

Tajomník pretekov: Kristína Štefánková 

Členovia Organizačného výboru: Ing. Lubica Halabrínová,, Zuzana Čillíková 

Hlavný rozhodca: Anna Virágová 

Rozhodcovský zbor: Artur Hübner, Peter Baričič, Rudolf Kalman, Ľubomír Paučo 

Stewardi: Silvia Gavorníková (hlavný steward) , Ivana Dedinská,  

Technický delegát: Ľubomír Paučo 

Parkúrmajster: Gregorz Wojtaczka (POL).     

Podkováč: Miroslav Egyed, tel.: 00421 904 060 200  

Lekárska služba a sanitka: zabezpečí organizátor 

Veterinárna služba: MVDr. Hana Zvarová, tel.: 0949 145 594 

 

Ubytovanie: Hotel Rozálka, Tel.: +421 903 410 233,  mail: hotel@rozalka.sk  

Kolbisko: ARÉNA I (povrch / rozmer): piesok s textíliou / 110x60m  

Opracovisko: ARÉNA II (povrch / rozmer): piesok s textíliou / 80x50m   

Ustajnenie: pevné boxy, záväzná uzávierka na box 31.07.2022  

Ustajnenie: 110 EUR/preteky (zahrnutý box od stredy do nedele s prvým nastlaním slama, 

piliny za poplatok), Ustajnenie pre účastníkov MSR je povinné počas celých pretekov!  

Pre ostatných účastníkov pretekov (mimo MSR) okrem ustajnenia na celé preteky aj 

možnosť ustajnenia na deň: 40 EUR/deň 

Seno: 10 € /bal. Piliny: 12 €/bal. Slama: 10 €/bal, Manure disposal: 20 EUR (platí pre všetky 

ustajnené kone), Elektrická prípojka: 40 EUR  

Uzávierka prihlášok: 31.07.2022,   Zápisné: 30 EUR/kôň/preteky  

Kancelária pretekov otvorená: 04.08.2022 od 9:00 hod. Uzávierka prihlášok pre jednotlivé 

súťaže je deň vopred do 19:00 hod.  

http://www.rozalka.sk/kalendar-pretekov
tel:+421903410233
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Štvrtok 04.08.2022 *********************************************************** 
1. Skok ZM - 80 cm – otvorená súťaž  

Dátum: 04.08.2022                      Čas:  14:00                        Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 80 cm                Počet prekážok: 8                     Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 2                Ceny: stužky   Štartovné: 10,-Eur 
 

2. Skok Z - 100 cm – otvorená súťaž  
Dátum: 04.08.2022                      Čas:  15:00                        Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 100 cm              Počet prekážok: 8                     Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 2                Ceny: stužky   Štartovné: 10,-Eur 
4. kolo súťaže o Malokarpatský strapec kategórie mladé kone 4 ročné 
 

3. Skok ZL - 110 cm – otvorená súťaž  
Dátum: 04.08.2022                      Čas:  následne                        Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 110 cm              Počet prekážok: 9                     Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 2                Ceny: stužky   Štartovné: 10,-Eur 
4. kolo súťaže o Malokarpatský strapec kategórie mladé kone 5 ročné 
 

4. Skok 120 cm - súťaž je otvorená 
Dátum: 04.08.2022                         Čas:  následne               Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 120 cm   Počet prekážok: 9-10         Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3                 Ceny: stužky          Štartovné: 10,-Eur 
4. kolo súťaže o Malokarpatský strapec kategórie mladé kone 6 ročné 
 

Piatok  05.08.2022 ************************************************************ 
5. Skok Pony 70 cm – Otváracie skákanie MSR v kategórii pony  

Dátum: 05.08.2022                      Čas:  08:00                        Rýchlosť: 325 m/min 
Výška prekážok: 70 cm                Počet prekážok: 8                     Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 2                Ceny: stužky   Štartovné: 10,-Eur 

 
6. Skok Pony 80 cm – I. kolo MSR v kategórii pony 

Dátum: 05.08.2022                      Čas:  následne                        Rýchlosť: 325 m/min 
Výška prekážok: 80 cm                Počet prekážok: 9                     Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 2                Ceny: stužky   Štartovné: 10,-Eur 
 

7. Skok ZM - súťaž je otvorená 
Dátum: 05.08.2022                      Čas:  následne                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 80 cm                Počet prekážok: 8-9                   Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3                Ceny: stužky   Štartovné: 10,-Eur 
 

8. Skok Z - otvorená súťaž  
Dátum: 05.08.2022                      Čas:  následne                        Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 100 cm              Počet prekážok: 8-9                   Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3                Ceny: stužky   Štartovné: 10,-Eur 
4. kolo súťaže o Malokarpatský strapec kategória detí  
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9. Skok ZL – I. kolo MSR v kategórii detí a deti družstvá + otvorená súťaž  
Dátum: 05.08.2022                      Čas:  následne                        Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 110 cm              Počet prekážok: 9                    Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3 (MSR 2) Ceny: stužky   Štartovné: 10,-Eur 
 

10. Skok 115 cm - otvorená súťaž  
Dátum: 05.08.2022                         Čas:  následne               Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 115 cm   Počet prekážok: 10         Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3                 Ceny: stužky          Štartovné: 10,-Eur 
4. kolo súťaže o Malokarpatský strapec kategória juniori 
 

11. Skok 125 cm - I. kolo MSR v kategórii juniorov jednotlivci a družstvá + súťaž je otvorená 
Dátum: 05.08.2022                        Čas:  následne               Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 125 cm   Počet prekážok: 10         Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3 (MSR 2)   Ceny: stužky          Štartovné: 10,- EUR 
4. kolo súťaže o Malokarpatský strapec kategória mladí jazdci 
 

12. Skok 135 cm - I. kolo MSR v kategórii mladí jazdci + súťaž je otvorená 
Dátum: 05.08.2022                         Čas:  následne               Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 135 cm   Počet prekážok: 11         Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3 (MSR 2)   Ceny: 700 EUR         Štartovné: 25,- EUR 
Súťaž zrušená rozhodnutím Predsedníctva SJF! 
 

Sobota 06.08.2022 *********************************************************** 
13. Skok 60 cm - súťaž Hobby 

Dátum: 06.08.2022                      Čas:  8:00                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 60 cm                 Počet prekážok: 8                     Čl.Pravidiel: 238.1.4 
Počet koní na jazdca: 2                Ceny: stužky   Štartovné: 10,-Eur 
 

14. Skok 80 cm – súťaž Hobby + otvorená súťaž 
Dátum: 06.08.2022                      Čas:  následne                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 80cm                 Počet prekážok: 8                     Čl.Pravidiel: 238.1.4 
Počet koní na jazdca: 2                Ceny: stužky   Štartovné: 10,-Eur 
 

15. Skok Pony „L“ 80 cm - II. kolo MSR v kategórii pony  
Dátum: 06.08.2022                         Čas:  následne  Rýchlosť: 325 m/min 
Výška prekážok: 80 cm   Počet prekážok: 9         Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 2                  Ceny: stužky          Štartovné: 10,-Eur 
 

16. Skok 105 cm - súťaž je otvorená 
Dátum: 06.08.2022                         Čas:  následne               Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 105 cm   Počet prekážok: 9-10         Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3                 Ceny: stužky          Štartovné: 10,-Eur 
4. kolo súťaže o Malokarpatský strapec kategória amatéri  
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17. Skok 115 cm – II. kolo MSR v kategórii detí a deti družstvá,  súťaž je otvorená  

Dátum: 06.08.2022                         Čas:  následne               Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 115 cm   Počet prekážok: 10         Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3 (MSR 2)  Ceny: stužky          Štartovné: 10,-Eur 
 

18. Skok 125 cm - II. kolo MSR v kategórii juniorov jednotlivci a družstvá, súťaž je otvorená 
Dátum: 06.08.2022                         Čas:  následne       Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 125 cm   Počet prekážok: 10-11 Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3 (MSR 2)   Ceny:  stužky    Štartovné: 10,-Eur 
 

19. Skok 135 cm - II. kolo MSR v kategórii mladí jazdci + súťaž je otvorená 
Dátum: 06.08.2022                        Čas:  následne               Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 135 cm   Počet prekážok: 9-10         Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3 (MSR 2)  Ceny: 800 EUR         Štartovné: 25,- EUR 
Súťaž zrušená rozhodnutím Predsedníctva SJF! 

 
 
Nedeľa 07.08.2022 *********************************************************** 
 

20. Skok 70 cm – súťaž Hobby 
Dátum: 07.08.2022                      Čas:  8:00                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 70cm                 Počet prekážok: 8                     Čl.Pravidiel: 238.1.4 
Počet koní na jazdca: 3                Ceny: stužky   Štartovné: 10,-Eur 

 
21. Skok Pony „S“ 90 cm – III. kolo - Finále jednotlivcov MSR pony  

Dátum: 07.08.2022                      Čas:  následne                        Rýchlosť: 325 m/min 
Výška prekážok: 90 cm                 Počet prekážok: 9                     Čl.Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 1                Ceny: stužky/medaile  Štartovné: 10,-Eur 

 
22. Skok 100 cm - súťaž je otvorená 

Dátum: 07.08.2022                      Čas:  následne                        Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 100cm               Počet prekážok: 8-9                   Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3                Ceny: stužky   Štartovné: 10,-Eur 
 

23. Skok 115 cm – MSR detí – III. kolo - Finále v kategórii detí jednotlivci, súťaž je otvorená 
Dátum: 07.08.2022                        Čas:  následne               Rýchlosť: 350m/min 
Výška prekážok: 115 cm       Počet prekážok: 10               Čl. Pravidiel: 238.2.1 
Počet koní na jazdca: 3 (MSR 1)  Ceny: stužky/medaile  Štartovné: 10,-Eur 
 

24. ROZÁLKA GRAND PRIX 
Skok  130 cm - III. kolo - Finále MSR v kategórii juniori jednotlivci 
Dátum: 07.08.2022                      Čas:  následne    Rýchlosť: 350 m/min 
Výška prekážok: 130 cm              Počet prekážok: 11  Čl. Pravidiel: 238.2.1 

       Počet koní na jazdca: 3 (MSR 1) Ceny:  500 EUR/medaile Štartovné:  25,-Eur   
4. kolo súťaže o Malokarpatský strapec – kategória otvorená 
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25. ROZALKA GRAND PRIX, skok 140 cm  
III. kolo Finále MSR v kategórii mladí jazdci jednotlivci + súťaž je otvorená 
Dátum: 07.08.2022                         Čas:  následne               Rýchlosť: 375m/min 
Výška prekážok: 140 cm   Počet prekážok: 12         Čl. Pravidiel: 238.2.2 
Počet koní na jazdca: 3 (MSR 1)  Ceny: 1000 EUR/medaile Štartovné: 40,- EUR 
Súťaž zrušená rozhodnutím Predsedníctva SJF! 

 

 

Technické podmienky pre usporiadanie Majstrovstiev SR v skoku pre 

jednotlivé kategórie 

 
Pony kôň zúčastňujúci sa MSR v kategórii pony je povinný mať v pase koňa zapísanú 
palicovú výšku v kohútiku nameranú konzulentom chovu koní. 
 
Kvalifikácia jazdcov na účasť na M-SR 2022 v kategóriách: pony, deti, juniori a ml. jazdci 
Kvalifikačné obdobie od 1.1.2022 do 24.7.2022.  

 
Pony – absolvovanie minimálne 2 súťaží 80 cm do 4 tr. bodov, alebo 90 cm do 8 tr. bodov 
Deti – absolvovanie minimálne 2 súťaží 110 cm do 4 tr. bodov, alebo 115 cm do 8 tr. bodov  
Juniori – absolvovanie minimálne 2 súťaží 120 cm do 4 tr. bodov, alebo 130 cm do 8 tr. bodov 
Ml. jazdci - absolvovanie minimálne 2 súťaží 130 cm do 4 tr. bodov, alebo 140 cm do 8 tr. 

bodov 

 

Splnené kvalifikačné podmienky je potrebné predložiť v kancelárii pretekov najneskôr 

3.8.2022 do 19:00, inak nebude povolený štart v súťažiach M-SR. 

 

Počet koní na jazdca:  Súťaž družstviev:     1 

Súťaž jednotlivcov:   2  

                                    Finále: 1 z kvalifikovaných koní po 2. kole, podľa výberu jazdca 

 

 

Vo všetkých kategóriách M-SR do finále (3. kola) postupujú jazdci a kone so súčtom do 

16 trestných bodov po dvoch kolách.  

Jazdci, štatujúci na M-SR v kategórii pony jazdcov, môžu štartovať súčasne aj 

s iným/inými s koňom/koňmi vo svojej vekovej kategórii. 

 

A. M-SR – Mladí jazdci - Trojkolová súťaž (súťaže 12, 19 a 25), ktorá sa skladá z 
parkúrov s výškou prekážok S+ (135 cm), S+ (135 cm) a ST (140 cm), hodnotená 
podľa stupnice A. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach o 
umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Pokiaľ rozoskakovanie 
nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O umiestnení na 
ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné 
body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej súťaže. Štart v 3. kole je 
od najhoršieho k najlepšiemu po 2. kole. V prípade rovnosti trestných bodov 
o skoršom štarte rozhoduje horší čas dosiahnutý v druhom kole. 
Súťaž zrušená rozhodnutím Predsedníctva SJF! 
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B. M-SR – Juniori - Trojkolová súťaž (súťaže 11, 18 a 24), ktorá sa skladá z parkúrov 
s výškou prekážok L+ (125 cm), L+ (125 cm) a S (130 cm), hodnotená podľa 
stupnice A. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach o 
umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Pokiaľ rozoskakovanie 
nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O umiestnení na 
ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné 
body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej súťaže. Štart v 3. kole je 
od najhoršieho k najlepšiemu po 2. kole. V prípade rovnosti trestných bodov 
o skoršom štarte rozhoduje horší čas dosiahnutý v druhom kole. 
  

C. M-SR – Juniori - družstvá - Dvojkolová súťaž (súťaže 11, 18) trojčlenných 
oddielových, okresných, prípadne oblastných družstiev, zložená z parkúrov) L+ (125 
cm) a L+ (125 cm), hodnotená podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet 
trestných bodov dvoch najlepších členov družstva z oboch kôl. Pri rovnosti súčtu 
trestných bodov na prvých troch miestach sa koná jedno rozoskakovanie jedného 
člena družstva na čas. V prípade, že rozoskakovanie nerozhodne, o poradí 
rozhoduje súčet časov dvoch najlepších členov družstva v druhom kole. Na ďalších 
miestach v prípade rovnakého počtu trestných bodov rozhoduje súčet časov dvoch 
najlepších členov družstva v druhom kole. 

 

D. M-SR – Deti - Trojkolová súťaž (súťaže 9, 17 a 23), ktorá sa skladá z parkúrov s 
výškou prekážok ZL (110 cm), ZL+ (115 cm) a ZL+ (115 cm), hodnotená podľa 
stupnice A. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach o 
umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Pokiaľ rozoskakovanie 
nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O umiestnení na 
ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné 
body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej súťaže. Štart v 3. kole je 
od najhoršieho k najlepšiemu po 2. kole. V prípade rovnosti trestných bodov 
o skoršom štarte rozhoduje horší čas dosiahnutý v druhom kole. 
  

E. M-SR – Deti - družstvá - Dvojkolová súťaž (súťaže 9 a 17) trojčlenných oddielových, 
okresných, prípadne oblastných družstiev, zložená z parkúrov) ZL (110 cm) a ZL+ 
(115 cm), hodnotená podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných 
bodov dvoch najlepších členov družstva z oboch kôl. Pri rovnosti súčtu trestných 
bodov na prvých troch miestach sa koná jedno rozoskakovanie jedného člena 
družstva na čas. V prípade, že rozoskakovanie nerozhodne, o poradí rozhoduje 
súčet časov dvoch najlepších členov družstva v druhom kole. Na ďalších miestach 
v prípade rovnakého počtu trestných bodov rozhoduje súčet časov dvoch najlepších 
členov družstva v druhom kole. 

 

F. M-SR – Pony - Trojkolová súťaž (súťaže 6, 15 a 21), určená pre Pony (s palicovou 
výškou v kohútiku do 148 cm vrátane s toleranciou do + 2 cm), ktorá sa skladá z 
parkúrov s výškou prekážok P80, P80 a P90, hodnotená podľa stupnice A. Pri 
rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach o umiestnení rozhoduje 
jedno rozoskakovanie na čas na nezvýšených prekážkach. Pokiaľ rozoskakovanie 
nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O umiestnení na 
ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné 
body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej súťaže. Štart v 3. kole je 
od najhoršieho k najlepšiemu po 2. kole. V prípade rovnosti trestných bodov 
o skoršom štarte rozhoduje horší čas dosiahnutý v druhom kole. 
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1. V súvislosti so zamedzením šírenia choroby rhinopneumónie u koní (RHV-1), ktorú 

spôsobuje equinný herpesvírus (EHV-1) sú účastníci pretekov povinní sa riadiť všetkými 

opatreniami SJF, FEI a dôsledne  dodržiavať  usmernenia Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy Slovenskej republiky (ŠVPS SR). 

 

2. Podujatie bude prebiehať podľa aktuálne platných  vnútorných smerníc a postupov SJF 

prijatých v súvislosti s opatreniami zameranými proti šíreniu  Covid-19 a za podmienok 

stanovených Hlavným hygienikom a ostatnými št. orgánmi SR ktoré sú povinní účastníci 

pretekov  dodržiavať. 

3. Organizátor u koní vyžaduje vyšetrenie na infekčnú anémiu v zmysle predpisov ŠPVS nie 
staršie ako 6 mesiacov. Kone bez platného vyšetrenia nebudú vpustené do areálu 
pretekov.  

4. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny.  
5. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní ani za 

vecné škody spôsobené tretím osobám 
6. V súťažiach s finančnými výhrami bude ocenených prvých 5 jazdcov 
 
 
 
Rozpis schválený dňa:  12.7.2022 
 
 
Za Bratislavskú oblasť SJF:       RNDr. Robert Fekár 
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ČESTNÉ PREHLÁSENIE 
 

Dolu podpísaný (meno): …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Narodený (dátum narodenia):  ………………………………………………….. 

 

čestne prehlasujem, že som splnil nasledujúcu podmienku, ktorá ma oprávňuje k účasti na 

Majstrovstvách Slovenskej republiky v skoku na koni, v kategórii ...................................................., 

konaných v dňoch 4.–  7. 8. 2022 v Pezinku. Splnenú podmienku je potrebné označiť krížikom. 

 
 
v období od 1.1.2022 do 24.7.2022 som absolvoval/a nasledujúce dve kvalifikačné 
súťaže na dvoch rôznych podujatiach s koňom/koňmi, s ktorým/i štartujem na M-SR.  
 
 
 

Kvalifikačné výsledky: 
 

      Meno koňa                            Miesto               Dátum             Čislo s.   Výška    Tr. body 
   

1. .............................................   ...........................................    ......................    ...........   ...........    ............. 

2. .............................................   ...........................................    ......................    ...........   ...........    ............. 

3. .............................................   ...........................................    ......................    ...........   ...........    ............. 

4. .............................................   ...........................................    ......................    ...........   ...........    ............. 

5. .............................................   ...........................................    ......................    ...........   ...........    ............. 

6. .............................................   ...........................................    ......................    ...........   ...........    ............. 

Zároveň som si vedemý/vedomá, že potvrdenie nepravdivých informácií v tomto čestnom prehlasení 

ma za následok diskvalifikáciu zo súťaze a disciplinárne konanie v zmysle Disciplinárneho poriadku SJF. 

 

 

Dňa ………………………………………………….                            Podpis:  ……………………………………………..……..... 


