
 

Otvorené Majstrovstvá SR 2019 v skoku na koni pony, deti a juniori Liptovská Sielnica 

+ GRAND PRIX  
 

Kód pretekov: 190822MS                                                               Dátum:  22.8. – 25.8.2019 
Usporiadateľ: HIPPOCLUB Liptovská Sielnica                                Miesto konania: HIPPOCLUB Lipt. Sielnica  

 

Kontaktná adresa: HIPPOCLUB Liptovská Sielnica  Hlavný rozhodca: Paučo Ľubomír  

                              Liptovská Sielnica    Technický delegát: Kalman Rudolf 

Rozhodcovia:  

                              032 23                                                                      Viragová Anna 

                                                                                                               Rindošová Janka 

Tel.č: sl. Skatullová 0905 310 172                                  Baričič Peter 

E – mail : ustajnenie hatala@penzionfontana.sk  Steward: Rydza Nikola 

Kancelária pretekov: Skatullová Alexandra 

E-mail: skatullova.alex@gmail.com 
Tel.č.:   0905 310 172 
              

ONLINE PRIHLÁŠKY: 

https://docs.google.com/forms/d/1JFbAD5WSqcFqvkSI83JeMvzsdAOcDIof5ezOQT0SySg/edit                                 
Riaditeľ pretekov: Vrabec Dušan     Autor parkúrov: Holá  Jana CZ 

Kancelária pretekov: Hatala Jozef  0905 327 498 

Vet. Služba: Vierik Marián     Podkováč: zabezpečuje usporiadateľ za úhradu 

Lekárska služba: zabezpečí usporiadateľ                  Prezentácia účastníkov: 22.8.2019 od 16:00 do 19:00 h. 

Kolbisko: piesok s geotextíliou 85 x 65 m (CELÁ PLOCHA)                (možná aj telefonicky na 0905/327 498) 

Opracovisko: piesok s geotextíliou ,55 x 26 ( HALA) 

Opracovisko: piesok s geotextíliou ,18 x 40 ( VONKAJŠIE) Uzávierka prihlášok: 18.8.2019 o 17:00 h. 

Zápisné: 13,00 Eur/ dvojica/ 1 deň    (na e-mail. skatullova.alex@gmail.com) 
               28,00 Eur / dvojica / 3 dni 

 

CELKOVÁ DOTÁCIA 4 200 EUR + kosačka HUSQVARNA v hodnote 800 €:  

 

Účasť na pretekoch: otvorená     
Predbežná štartovná listina na stránke www.sso-sjf.wbl.sk alebo www. hippoclub-sk.com dňa 22.8.2019 o 20.00 hod. 

                   

Povinné ustajnenie: M- SR 50 Eur / kôň / preteky pre kone štartujúce v súťažiach M-SR + Manure disposal: 20 Eur/ box /preteky  

(Kone štartujúce v súťažiach M-SR musia byť ustajnené v areáli pretekov.) 

Ustajnenie: 80 Eur od štvrtku – nedeľa cena je vrátane prvého nastlania - slama. (Obmedzené množstvo boxov). 

Záväzná uzávierka prihlášok na box je 7.8.2019 (po tomto termíne organizátor negarantuje boxy pre účastníkov majstrovstiev SR). 

Rezervácia boxu bude 100%-tne potvrdená až po úhrade. 

Pri rezervácii boxov prosíme účastníkov aj o zaslanie prihlášky na celé závody. (aspoň orientačne) 

Objednávky na hatala@penzionfontana.sk, telefonické objednávky nepríjmame. 

Obmedzené množstvo štartov 300 / 1 deň. Neplatí pre účastníkov M-SR ktorí budú riadne prihlásení do 18.8.2019 17:00 hod. 

Elektrina celé závody 30,00€ ( POTREBNÉ OBJEDNAŤ- obmedzené množstvo ) 

Seno 9,00 € / balík cca 23kg 

Slama 7,00 € / balík cca 20kg 

Manure disposal: 20 Eur/ box /preteky 

 

Možnosti ubytovania / vzdialenosť od miesta konania pretekov, počet osôb: 

* Penzion Hippoclub / 20 m / 24 osôb –kontakt: 0911 016 381 

* Koliba Gréta / 200m – kontakt:  0911 897 078 

* súkromné penzióny v Liptovskej Sielnici / 700 m 

* Penzion Fontana / 7 km, 100 osôb- kontakt: 044/439 28 58,  0915 99 00 44 

 

Štvrtok 22.8.2019  
 

Warm Up 

Možnosť tréningu na postavenom parkúre. 

 

A.  Parkúr 70 – 90 cm v čase od 13:00 do 15:00 – 8,00 Eur 

B.  Parkúr 100 – 110 cm v čase od 15:00 do 17:30 – 8,00 Eur 

C.  Parkúr 120 – 130 cm v čase od 17:30 do 19:00 – 8,00 Eur 

Záujem zúčastniť sa na warm up-e uveďte prosím v prihláške číslom A,B alebo C. Časový harmonogram bude upravený 

podľa počtu účastníkov warm up-u na webe. 

 

SÚŤAŽE: 

Piatok 23.8.2019  
1. Názov: Parkúr –  otváracie skákanie Pony 70  o cenu DEK – Stavebniny - len účastníci M-SR - pony 

Dátum: 23.8.2019 

Čas: 8:00   Čl. pravidiel: 238.1.4   Rýchlosť: 325/350 m/min 

Výška prekážok: 70 cm               Štartovné: 8,00 €                        Ceny: stužky                                                       
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2. Názov: Parkúr –  Pony 80  o cenu DEK - Stavebniny– Otvorená  

Dátum: 23.8.2019 

Čas: 8:00   Čl. pravidiel: 238.1.4   Rýchlosť: 325/350 m/min 

Výška prekážok: 80 cm               Štartovné: 8,00 €                        Ceny: stužky                                                       

 

1. kolo M-SR Pony 

 

3. Názov : Parkúr st. ZM   a  Pony 90 o cenu firmy BAHRA – Otvorená  

Dátum: 23.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238 1.4   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 90cm                    Štartovné: 8,00 €                                           Ceny: stužky 

  

Súťaže  2,3 majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž č.3 začne bezprostredne po skončení predchádzajúcej súťaže 

a vyhodnotenie bude po skončení súťaže č.3                                    

 

 

4.  Názov : Parkúr st. Z o cenu R- J.A. Opel - Otvorená 
Dátum: 23.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.1.4   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 100 cm  Štartovné:  8,00 €                                          Ceny: stužky  

                                            

5. Názov : Parkúr st. ZL  o cenu  Penziónu Fontana *** - Otvorená  

Dátum: 23.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1              Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 110 cm  Štartovné: 15,00 €                                       Ceny: 300,00 €   

1.kolo M-SR deti – deti družstvá 

                                                                     

6. Názov : Parkúr st. L   o cenu  firmy VVS PREMIN  – Otvorená  

 Dátum: 23.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1                           Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 120 cm  Štartovné: 20,00 €                                        Ceny: 400,00 €   

1.kolo M-SR juniori – juniori družstvá 

                                       

 

7. Názov : Parkúr st. S o cenu Poistenie koní – PS - Otvorená  
Dátum: 23.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1               Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 130 cm  Štartovné: 20,00 €                                        Ceny: 400,00 €    

        

                                 

                                            Sobota  24.8.2019 
                                                                              

8. Názov : Parkúr st. ZM  a  Pony 80 o cenu Poistenie koní - Otvorená 

Dátum: 24.8.2019 

Čas: 8:00 hod   Čl. pravidiel: 238.1.4   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 80 cm                   Štartovné: 8,00 €                                            Ceny: stužky                                                             

2.kolo M-SR Pony 

 

9. Názov : Parkúr st. ZM  a  Pony 90 o cenu R- J.A. Opel - Otvorená 

Dátum: 24.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.1.4   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 90 cm                   Štartovné: 8,00 €                                            Ceny: stužky       

 

Súťaže  8 a 9 majú spoločnú prehliadku parkúru. Súťaž č.9 začne bezprostredne po skončení súťaže č.8 a vyhodnotenie 

oboch súťaži bude po skončení súťaž č. 9. 

 

10. Názov: Parkúr st. Z   o cenu HUSQVARNA -  Otvorená 

Dátum:  24.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 100 cm                Štartovné: 8,00 €                                            Ceny: stužky 

                                                         

11. Názov: Parkúr st. ZL o cenu  Penziónu Fontana *** - Otvorená  

Dátum: 24.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 110 cm  Štartovné: 8,00 €                  Ceny: stužky 

2.kolo M-SR deti – deti družstvá 

 

 

 



 

12 Názov: Parkúr st. ZL + o cenu DEK – Stavebniny - Otvorená 

Dátum: 24.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 115 cm  Štartovné: 15,00 €                Ceny: 300,00 €                                                       

 

13. Názov: Parkúr st. L +  o cenu firmy BAHRA - Otvorená 

Dátum: 24.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 125 cm  Štartovné: 20,00 €                                          Ceny: 400,00 €                                                                    

2.kolo M-SR juniori – juniori družstvá                                                                                                                                 

                                                                                                                 

14 Názov : Parkúr st. S + o cenu VVS PREMIN – PS - Otvorená  
               Dátum: 24.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1               Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 135 cm Štartovné: 25,00 €                              Ceny: 500,00 €  

                                                                                                                                         

  Nedeľa 25.8.2019                 
 

15. Názov : Parkúr st.  Pony 90 o cenu R- J.A. Opel – len účastníci M-SR - pony 

Dátum: 25.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.1.4   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 90 cm                   Štartovné: 8,00 €                                            Ceny: stužky       

3.kolo M-SR Pony 

 

16. Názov: Parkúr st. Z  – o cenu Poistenie koní -  Otvorená 

Dátum:  25.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 100 cm                Štartovné: 8,00 €                                            Ceny: stužky 

                                                         

17. Názov: Parkúr st. ZL o cenu  DEK - Stavebniny - Otvorená  

Dátum: 25.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 110 cm  Štartovné: 15,00 €                Ceny: 300,00 € 

 

18. Názov: Parkúr st. ZL+  o cenu  Penziónu Fontana *** len účastníci M-SR - deti 

Dátum: 25.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 115 cm  Štartovné: 8,00 €                  Ceny: stužky 

3.kolo M-SR deti 

                     

19. Názov: Parkúr st. L  o cenu firmy BAHRA - Otvorená 

Dátum: 25.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1   Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 120 cm  Štartovné: 20,00 €                                          Ceny: 400,00 €                                                                    

                                                                                                                                 

20. Názov : Parkúr st. S o cenu VVS PREMIN - Otvorená 
               Dátum: 25.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.1               Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 130 cm  Štartovné: 25,00 €                                        Ceny: 500,00 €    

3.kolo M-SR juniori                  

                                                                                                                 

21. Názov : Parkúr st. ST GRAND PRIX o cenu HUSQVARNA – PS - Otvorená  
               Dátum: 25.8.2019 

Čas: nadväzne   Čl. pravidiel: 238.2.2               Rýchlosť: 350 m/min  

Výška prekážok: 140 cm Štartovné: 30,00 €                              Ceny: 700,00 € + kosačka    

                                                                                                                                        HUSQVARNA v hodnote 800,00 € 

 
M-SR – PONY - Trojkolová súťaž zložená z parkúrov číslo (2, 18, 15) Pony“ L“ 80 cm, Pony“ L“ 80 cm, Pony“ S“ 90 cm. 

Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov z troch 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 (trestné body a čas) 

tretieho kola. Vylúčenie v ktoromkoľvek kole vylučuje z celej súťaže. Štart v 3.kole je od najhoršieho k najlepšiemu po 

2.kole, v prípade rovnosti trestných bodov rozhoduje čas 2.kola. Účastníci MSR v kategórii PONY sa zároveň môžu 

zúčastniť MSR vo svojej vekovej kategórii, nie však s tým istým pony koňom. 

 

 

 

 

 



 

 

M-SR – DETI - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov číslo (5, 11, 18) stupňa ZL (110cm), ZL (110cm) a ZL+ 

(115cm), 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 z predchádzajúcich dvoch 

kôl, v prípade rovnosti trestných bodov rozhoduje čas 2.kola. 

 

M-SR – DETI - družstvá - Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, prípadne oblastných družstiev, zložená 

z parkúrov číslo (5,11) ZL (110cm) a ZL (110cm), hodnotená podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných 

bodov dvoch najlepších členov družstva z prvého kola. 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 troch najlepších členov družstva v druhom kole. Na ďalších miestach v prípade rovnakého počtu trestných bodov 

rozhoduje súčet časov troch najlepších členov družstva v druhom kole. 

 

M-SR – JUNIORI - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov číslo (6, 13, 20) stupňa L (120cm), L+ (125cm) a S 

(130cm), 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 z predchádzajúcich dvoch 

kôl, v prípade rovnosti trestných bodov rozhoduje čas 2.kola. 

 

M-SR – JUNIORI - družstvá - Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, prípadne oblastných družstiev, 

zložená z parkúrov číslo (6, 13) L (120cm) a L+ (125cm), hodnotená podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet 

trestných bodov dvoch najlepších členov družstva. 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. 

 

Technické podmienky pre usporiadanie Majstrovstiev SR v skoku pre jednotlivé kategórie:  

 

Kvalifikácia jazdcov na účasť na MSR 2019 v kategóriách: pony, deti a juniori  

Pony – absolvovanie minimálne 2 súťaží 80 cm každej do 8 tr. bodov  

Deti – absolvovanie minimálne 2 súťaží 110 cm každej do 8 tr. bodov  

Juniori – absolvovanie minimálne 2 súťaží 120 cm každej do 8 tr. bodov  

 

Počet koní na jazdca: majstrovská súťaž-2, do finále-1 podľa výberu jazdca, družstvá-1  

 

Vo všetkých kategóriách do finálového kola postupujú jazdci a kone so súčtom trestných bodov po dvoch kolách do 16 

trestných bodov. 

             
 

POZNÁMKA: Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na  časové úpravy programu a nepreberá zodpovednosť za osoby 

zúčastnené na pretekoch, ani za škody spôsobené ich účasťou. Všetci účastníci sú osobne zodpovední za škody, ktoré spôsobia, 

alebo ktoré spôsobia ich zamestnanci alebo ich kone tretej osobe. Štart mimo konkurencie usporiadateľ neakceptuje. Každý kôň 

musí mať platný zdravotný preukaz pre sezónu 2019. Prihlášky podané po oficiálnej uzávierke usporiadateľ akceptuje len po 

uhradení dvojnásobku výšky štartovného.  Usporiadateľ si vyhradzuje právo  zmeny v prípade väčšieho počtu účastníkov. 
Všetkých záujemcov a účastníkov srdečne pozývame do HIPPOCLUBU Liptovská Sielnica  

v dňoch 22.8.- 25.8.2019. 

V sobotu a nedeľu sa na Vás teší tím usporiadateľov.  

Upozornenie: Všetky kone prihlásené na preteky musia byť serologicky testované (Cogginsov test) na infekčnú anémiu koní 

(EIA). Tento test nesmie byť starší ako 6 mesiacov a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané v pase koňa a 

predložené pri prezentácii skôr ako bude kôň vyložený v areáli pretekov. 

 

 

V Liptovskej Sielnici  6.7.2019                                                                             Za usporiadateľa: Jozef Hatala , v.r. 

 

Rozpis schválený SJF: 16.7.2019                                                          Róbert Fekár, v.r. 

                                                                                                                                                            Tomáš Kuchár, v.r. 

                                                                                                                                                     Andrea Machalová, v.r. 


