
SÚŤAŽ V SKOKU VO VOĽNOSTI TROJ- A ŠTVORROČNÝCH 

KOBÝL, ŽREBCOV A VALACHOV 

 

 

1.  Základné ustanovenia: 

Usporiadateľ: JK Trenčín - Nozdrkovce a CEDOS, s. r. o., Trenčín 

Miesto konania: krytá hala v areáli JK Trenčín - Nozdrkovce 

Dátum konania:  19. 3. 2022, začiatok o 10.00 h. 

Organizátori:  JK Trenčín - Nozdrkovce; CEDOS, s. r. o., Trenčín a ZCHKS 

Garant:  Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 

 

1.  Základné ustanovenia: 

Usporiadateľ: JMC Lužany v spolupráci so Záhradou Real Prešov  

Miesto konania: krytá hala v areáli Reštaurácie Zwicker 

Dátum konania:  9. 4. 2022, začiatok o 10.00 h. 

Organizátori:  JMC Lužany – MVDr. Ján Cigan 

Garant:  Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 

2.  Podmienky účasti: 

Pre skok vo voľnosti:  

Kone teplokrvných plemien:  

- kobyly, žrebce, valachy,  

- v danom roku trojročné a štvorročné,  

- evidované v plemenných knihách v SR.  

Každý kôň musí byť na súťaž riadne písomne prihlásený do stanoveného termínu. 



3.  Technické podmienky súťaže: 

3-ročné kone 

Skok vo voľnosti: 1. kolo – 110 cm 

 2. kolo – 120 cm 

 3. kolo – 130 cm    

4-ročné kone 

Skok vo voľnosti: 1. kolo – 110 cm 

 2. kolo – 120 cm 

 3. kolo – 130 cm  

 4. kolo – 140 cm  

Súťaž prebieha na skokovom rade podľa Metodiky skoku vo voľnosti pre VS, hodnotí sa 

prevedenie skoku. 

V každom kole je povolená max. 1 oprava s odpočítaním 2 bodov.  

Súťažiaci kôň môže pokračovať vyššie len vtedy, ak bezchybne absolvoval nižšiu výšku. 

Tretia neposlušnosť (celkovo) účasť koňa v súťaži ukončuje. 

4.  Hodnotenie: 

Samostatne sa hodnotia trojročné a štvorročné kone. 

Finančná odmena pre umiestnené kone (1. – 5.) v každej kategórii. 

5.  Hodnotiteľ:  deleguje ZCHKS 

Hodnotí sa známkami v rozsahu 1 – 10 bodov, s presnosťou na 0,5 bodu. 

V prípade rovnosti bodov o umiestnení rozhoduje vyššia známka v treťom v kole súťaže.  

( u 4-ročných v štvrtom kole) 

Poradie štartujúcich sa losuje. 

6.  Úbor a výstroj: 

Každý majiteľ si zabezpečí predvedenie svojho koňa. 

Predvádza sa v korektnom úbore, biele nohavice a nízka biela obuv. 

Kone sú predvádzané na uzdičke bez oťaží. Bandáže alebo chrániče sú povolené v zmysle 

pravidiel SJF. 

7.  Všeobecné údaje: 

Menovité prihlášky na adresu: ZCHKS,  Moravecká 32,  951 93  Topoľčianky 

 e-mail:  zchks@horses.sk 

Uzávierka prihlášok: 15. 3. 2022  -  Trenčín  

 4. 4. 2022  -  Prešov 

Prezentácia:  19. 3. 2022  -  9.00 – 10.00 hod. – Trenčín 

   8. 4. 2022  -  9.00 – 10.00 hod. – Prešov 



Začiatok súťaže v skoku vo voľnosti: 19. 3. 2022 - Nozdrkovce, resp. 9. 4. 2022- Prešov o 

10.00 hod.   

Všetky náklady spojené s účasťou si hradí majiteľ koňa. 

Ustajnenie na základe objednávky: 0905580293 (pre Trenčín) 

8.  Veterinárne predpisy: 

Podľa smerníc RVPS SR platných na rok 2022, ktorými sa ustanovujú veterinárne 

podmienky na premiestňovanie koní. 

9.  Finančná prémia pre víťaza a umiestnené kone: 

Trojročné kone:    210,- € (100 – 50 – 30 – 20 – 10 €)  

Štvorročné kone:  210,- € (100 – 50 – 30 – 20 – 10 €)  

Skok vo voľnosti 

Touto skúškou sa hodnotia skokové schopnosti koní pri skákaní vo voľnosti, t. j. pri 

maximálnom obmedzení vonkajších vplyvov. 

Hodnotí sa ochota, pokojné správanie koňa, spôsob vykonania skoku (skokový štýl, 

pozornosť, technika práce nôh. obratnosť, pružnosť, kmit, výbušnosť, snaha o nápravu 

predchádzajúcej chyby a pod.). Kone absolvujú skok vo voľnosti samostatne, po jednom, 

pri voľnom pohybe po vypustení z ruky do skúšobnej dráhy. Pri skoku vo voľnosti je 

zakázané využívať výraznejšie nabádania bičom alebo hlasom. 

 

Skokový rad 

 

 

 

 

 

V Topoľčiankach 14. 2. 2022    Ing. František Grácz 


