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Otázky a odpovede ku SZVJ SAWRR 

 platné od 21.3.2013 

1. Kto organizuje jazdecký šport v Slovenskej republike? 

 Slovenská jazdecká federácia (SJF). 

2. Aký je názov medzinárodnej jazdeckej federácie? 

 Federacion Equestre Internationale (FEI). 

3. Kto organizuje westernový jazdecký šport v Slovenskej republike? 

 Slovenská asociácia western riding a rodeo (SAWRR). 

4. Aké sú základné jazdecké disciplíny: 

 Parkúr, drezúra, military – všestranná spôsobilosť, vytrvalosť, voltíž, záprahy, 

western. 

5. Aký je význam veterinárnej kontroly na vytrvalostných súťažiach? 

 Zachovanie zdravia koňa 

6. Čím sa riadia jednotlivé súťaže všetkých westernových disciplín v Slovenskej 

republike? 

 Pravidlami SAWRR. 

7. Aké westernové drezúrne disciplíny poznáme? 

 Trail, western pleasure, western horsemanship, reining, western riding, 

superhorse, showmanship at halter 

8.  Aké rýchlostné disciplíny poznáme? 

 Pole bending, barrel race. 

9.  Aké pracovné disciplíny poznáme? 

 Team pening, cattle pening, lasovanie, cutting, working cowhorse, team 

sorting, , trailer, loading, california ranch roping, ranch cutting 

10.  Aké sú potrebné doklady jazdca pre štart na westernových pretekoch v Slovenskej 

Republike? 

 Platné členstvo v SAWRR, skúšky základného výcviku jazdca, platná licencia 

jazdca SJF. 

11.  Aké sú potrebné doklady koňa pre štart na pretekoch typu A a B v Slovenskej 

Republike? 

 Pas koňa s platnými veterinárnymi vyšetreniami a vakcináciami, platná 

licencia koňa SJF. 

12.  Čo musí obsahovať lekárnička? 

 Prostriedok na dezinfekciu rán, rýchlo obväzové náplasti, sťahovací obväz, 

lieky tlmiace bolesť, obväzy, dve trojrohé šatky, sterilné obväzové štvorce, 

gázový obväz, leukoplast, nožnice, návod prvej pomoci, zoznam všetkých 

dôležitých čísel. 

13.  Aké poznáme zlomeniny? 

 Zlomeniny poznáme otvorené a zatvorené. 
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14.  Aké sú protišokové opatrenia? 

 Ticho, teplo, tíšenie bolesti, tekutiny, transport. 

15.  Aké sú základné chody koňa?  

 Krok, klus, cval. 

16.  Definuj krok: 

 Krok je prirodzený 4-dobý laterálny chod koňa. 

 

17.  Definuj klus: 

 Klus je 2- dobý diagonálny chod koňa. 

 

18.  Definuj cval: 

 Cval je prirodzený 3-dobý chod koňa. Poznáme pravý alebo ľavý cval. 

 

19.  Vysvetli pojem chod koňa: 

 Chod koňa je druh a rýchlosť stredania končatín 

20.  Vysvetli pojem ruch: 

 Ruch je tempo v určitom čase 

21.  Vysvetli pojem akcia: 

 Akcia je výška a spôsob dvíhania končatín 

22.  Popíš oblasti tela: 

 a, krajiny hlavy koňa: 1-nozdry , 2-nos , 3-čelo , 4-očnicová oblasť , 5-

nadočnicová jamka , 6-temeno , 7-tylo , 8-spánková krajina , 9-podočnicová 

krajina , 10-žuchva , 11-líce , 12-papuľa (huba,pysky), 13-brada , 14-ušná 

krajina , 15-zátylie , 16-príušná krajina , 17-hrtanová krajina , 18-sánka, 19-

šija, 20-hrdlo . 
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 b, krajiny tela koňa: 1-hlava , 2-hriva , 3-šija , 4-hrdlo , 5-hrdelnicová brázda , 

6-kohútik , 7-chrbát , 8-bedrá , 9-kríže , 10-chvost , 11-plece , 12-ramenný kĺb 

, 13-rameno , 14-lakťový kĺb , 15-predlaktie , 16-zápästie , 17-záprstie , 18-

sponka a sponkový kĺb , 19-korunka , 20-kopyto , 21-prsia , 22-rebrová krajina 

, 23-hruď , 24-podrebrie , 25-mečová krajina , 26-hladová jama , 27-slabina , 

28-pupková krajina , 29-lonová krajina , 30-bedrový hrboľ , 31-zadnica , 32-

hrboľ stehnovej kosti , 33-stehno , 34-predkolenná riasa , 35-predkolenie ,36-

predpäťie , pätový kĺb , 37-podpätie , 38-mozolec 

 

23.  Aké sú odznaky koní? 

 Získané: výpaly, rany, jazvy. 

 Vrodené: odchýlka od základného sfarbenia, depigmentácia, prekvitnutosť, 

škvrnitosť a poloha chlpových výrov. 
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24.  Aké typy uzdenia poznáme? 

 Bezzubadlové uzdenie: jednoduché hackamore – bosal, pákové hackamore. 

 Zubadlové uzdenie: snaffle bit - zubadlo, bit – páka. 

25.  Aké sú typy sediel? 

 Anglické: parkúrové, drezúrne, vojenské, military. 

  Westernové: ropingové, barelové, reiningové, cuttingové, pleasure. 

 Austrálske, Mc Lean 

26.  Popíš oblečenie súťažiaceho na westernových pretekoch: 

 Vo všetkých disciplínách je záväzne predpísaný dobre padnúci, čistý 

westernový odev, k čomu patria aj westernový klobúk, westernové čižmy 

alebo westernové topánky a zapásaná košeľa s golierom alebo stojačikom a 

dlhým zapnutým rukávom. Vysúkané alebo krátke rukávy sú neprípustné. Pri 

rýchlostných disciplínách je povolená prilba, v prípade mládeže do veku 18 

rokov je povinná. Pri westernových drezúrnych disciplínach.musí mať prilbu 

do veku 15 rokov. 

27.  Základné zásady jazdenia na jazdiarni: 

 Dvojica s vyšším ruchom má prednosť na stene a jazdci sa stretávajú na ľavú 

ruku. 

28.  Za týranie koňa považujeme: 

 Nadmerné kopanie koňa jazdcom  

 Nadmerné používanie ostrôh  

 „Cukanie“ koňa  

 Používanie pomôcok, ktoré spôsobujú koňovi bolesť, alebo psychickú traumu. 

29.  Pred vyložením koňa na mieste súťaže je každý súťažiaci povinný: 

 Predložiť potvrdenie od veterinárneho úradu v súlade s platnými veterinárnymi 

predpismi SR 

30.  Je Slovenská asociácia western ridingu a ródea (SAWRR) nezávislou záujmovou 

športovou organizáciou, ktorá združuje záujmové skupiny a jednotlivých členov? 

 Áno 

31.  Hlavným predmetom činnosti SAWRR je: 

 organizovanie a vykonávanie športových aktivít svojich členov v oblasti 

jazdeckých disciplín Western ridingu a Ródea.  

32.  S každým zvieraťom sa vždy bude zaobchádzať s : 

 ľudskosťou, dôstojnosťou a súcitom. 

33.  Norma, ktorá určuje správanie alebo zaobchádzanie, je také správanie alebo   

zaobchádzanie, aké by rozumná osoba informovaná a skúsená vo všeobecne prijatých 

postupoch v tréningu a predvádzaní koní alebo veterinárnych štandardoch 

nepovažovala za :  

 kruté, hrubé alebo neľudské. 

34.  Keďže v ródeu sa súťaží so zvieratami, či už s hovädzím dobytkom, alebo s koňmi, je 

potrebné :  

 aby s nimi súťažiaci a usporiadatelia zaobchádzali čo najlepšie.  
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35.  Plošiny, ohrady, boxy a žľaby musia byť upravené tak : 

 aby nemohlo dôjsť k poraneniu.  

36.  Za necitlivý prístup a týranie zvierat môžu byť  súťažiaci : 

 diskvalifikovaní. 

37.  Zranené a choré zvieratá sa na súťaž : 

 nesmú použiť.   

38.  Najvyšším orgánom SAWRR je : 

 Snem členov SAWRR.  

39.  Členom SAWRR môžu byť :   

 fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi SAWRR 

40.  Členstvo v SAWRR vzniká:  

 prevzatím podpísanej písomnej prihlášky, uhradením predpísaného zápisného 

a členského príspevku, schválením prihlášky prezídiom SAWRR a 

vystavením členského preukazu.  

41.  Práva a povinnosti člena SAWRR sú:  

 podieľať sa na činnosti SAWRR, voliť do orgánov SAWRR (platí len pre 

členov starších ako 18 rokov), od 18 rokov byť volený do výkonných orgánov 

SAWRR, predkladať na orgány SAWRR podnety a sťažnosti a žiadať o ich 

vyjadrenie, byť pravidelne informovaný o aktivitách SAWRR.  

42.  Povinnosti členov sú hlavne:  

 riadne a včas platiť členské príspevky, dodržiavať stanovy SAWRR a znenie 

týchto pravidiel, aktívne sa podieľať na plnení cieľov SAWRR. 

43.  Kancelária pretekov  trvá : 

 počas celého trvania preteku nepretržite, avšak začiatok minimálne dve hodiny 

pred prvou disciplínou a ukončenie najskôr 30 min. od vyhlásenia výsledkov 

poslednej disiplíny.  

44.  Štartovná listina ku každej disciplíne : 

 musí byť na určenom mieste zverejnená jednu hodinu pred začiatkom každej 

disciplíny.  

45.  Aktuálnosť licencíí kontroluje : 

 technický delegát v spolupráci so zapisovateľkou.  

46.  Časový rozpis jednotlivých disciplín : 

 musí byť pred ich začiatkom oznámený.  

47.  Časový posun disciplín môže byť posunutý : 

 dopredu najviac o jednu hodinu a musí byť oznámený najneskôr dve hodiny 

pred začiatkom disciplíny, ktorej sa týka.  

48.  Každý účastník je za dodržanie času začiatku disciplíny :  

 zodpovedný sám 

49.  Súťaž typu. „A“ sú :  

 Majstrovstvá SR, Medzinárodné súťaže  

50.  „Súťaže typu „B“ :  

 Regionálne súťaže  

51. „Súťaže typu „C “ : 

 Vstupné súťaže pre začínajúce kone alebo jazdcov, priateľské súťaže, súťaže 

pre voľný čas, verejný tréning. 
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52.  Body z výsledkov získaných na pretekoch typu „C“ :  

 sa jazdcom nezapočítavajú do celoročného hodnotenia ako napr. Champion 

SAWRR, Kôň Roka a pod.. 

53.  Titul M SR MLÁDEŽ : 

 môže získať jazdec, ktorý v roku, v ktorom sa sezóna koná, dosiahne vek max. 

18 rokov.  

54.  Titul M SR DOSPELÝCH : 

 môže získať jazdec, ktorý v roku, v ktorom sa sezóna koná, dosiahne vek min. 

18 rokov.  

55.  Jazdec sa môže uchádzať o titul Majstra Slovenskej republiky vo westernovom 

jazdení :  

 len na jedných M SR. 

56.  Ktoré disciplíny poznáte, vypíšte aspoň 5 : 

 Reining, Western pleasure, Trail, Western Riding, Western Horsemanship, 

Superhorse, Showmanship at Halter, Pole Bending, Barrel Racing, Team 

Penning, Ranch Sorting, Lasovanie, Cutting,  Ranch Roping, Team Sorting, 

Trailer Loading, Working Cow Horse 

57.  Aké je správne poradie farieb stúh :  

 miesto modrá, 2. miesto červená, 3. miesto žltá, 4. miesto biela, 5. Miesto, 

ružová, alebo biela *, podľa rozhodnutia usporiadateľa, 6. miesto ružová, 

alebo biela *, podľa rozhodnutia usporiadateľa 

58.  Na dekoráciu je súťažiaci povinný prísť  :  

 westernovo ustrojený.  

59.  Vo výnimočnom prípade môže byť jazdec za neúčasť na dekorácii : 

 vopred ospravedlnený.  

60.  Neúčasť na dekorácii musí jazdec oznámiť: 

 hlavnému usporiadateľovi a na hlásateľni.  

61.  Cenu pri neúčasti jazdca na dekorácii môže prísť vyzdvihnúť :  

 člen equipy alebo rodinný príslušník.  

62.  V prípade, že sa jazdec nedostaví na dekoráciu a nebude mať neúčasť vopred 

ospravedlnenú, usporiadateľ má právo :  

 nevyplatiť mu výhru a vecnú cenu. 

63.   Prihlášky do súťaží musia byť podané :  

 na predpísanom tlačive SAWRR. 

64.  Súťažiaci mladší ako 18 rokov : 

 musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu (úradne overené čestné 

prehlásenie). Originál tohto tlačiva je súťažiaci povinný odovzdať spolu s 

pasom koňa pri prezentácii na každých pretekoch. 

65.  Je súťažiaci zodpovedný za chybné alebo neúplné vypísanie tlačiva prihlášky? 

 Áno   

66.  Súťažiaci môže byť diskvalifikovaný počas pretekov za tieto priestupky (vypíšte 

aspoň 3):  

 vplyv alkoholu, narkotík alebo drogy, či iných substancií halucinogénneho 

charakteru, 
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 hrubosť, 

 nešportové správanie, 

 ak mládež nemá na hlave prilbu v zmysle týchto pravidiel, v aréne aj na 

opracovisku, 

 spor s rozhodcami (týka sa súťažiacich a osôb s nimi spojených), 

 týranie zvierat, 

 podvádzanie alebo pokusy o podvádzanie akéhokoľvek druhu,  

67.  Môže byť súťažiaci diskvalifikovaný, ak nenastúpi na štart v stanovenom poradí? 

 Áno 

68.  Aký čas má jazdec na príchod do arény k dispozícii od povolenia štartu hlásateľom? 

 1. Minútu 

69.  Čo musí mať každý kôň aby sa mohol zúčastniť preteku SAWRR? 

 pas s platnými veterinárnymi vakcináciami v súlade s veterinárnymi predpismi 

SR. Potvrdenie musí byť predložené pred vyložením koňa v mieste súťaží. 

70. . Ak jazdec, majiteľ koňa alebo jeho zástupca budú napomáhať nešportovému 

správaniu v záujme účastníka alebo porušia zásady slušnosti : 

 môže byť jazdcovi na súťaži odrieknuté právo štartovať, a to aj na budúcich 

uznaných súťažiach.  

71.  Každý účastník, ktorý vo vnútri kolbiska prijme pomoc : 

 bude diskvalifikovaný. V tímových súťažiach sa nepovažuje za pomoc 

spolupráca členov tímu (Team penning , Ranch sorting, Cutting, Parawestern, 

Kids trail ).  

72.  Štartovná listina musí byť vyvesená :  

 jednu hodinu pred začiatkom disciplíny na opracovisku.  

73.  Poradie štartujúcich :  

 je záväzne predpísané. 

74.  Pri nedodržaní poradia štartu účastníkom nasleduje :  

 jeho diskvalifikácia.  

75.  Ak sa jazdec nedostaví na štart danej disciplíny 1 min po zahlásení hlásateľom, 

následuje : 

 diskvalifikácia bez možnosti opakovať jazdu. 

76.  Štartovné čísla v minimálnej výške 10 cm : 

 musia byť upevnené za zadnou rázcochou na oboch stranách sedla na dobre 

viditeľnom mieste. 

77.  Štartovné čísla je možné zakúpiť:  

 pri prezentácii.  

78.  Štartovné čísla sú prideľované dvojici jeden jazdec – jeden kôň :  

 na celý rok (na celú jazdeckú sezónu). 

79.  Dvojica, ktorá bude štartovať s nesprávnym alebo nečitateľným štartovným číslom :  

 bude diskvalifikovaná. 
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80.  Upevňovať jazdcom štartovné čísla na chrbát:  

 je vyslovene zakázané (Neplatí pre disciplínu Showmanship at halter.)  

81.  Jazdec je povinný vstúpiť do arény: 

 s oboma číslami a nebude diskvalifikovaný za stratu čísla počas predvádzania 

koňa.  

82.  Po tom, čo sa rozhodca ujal svojej funkcie :  

 nesmú s ním súťažiaci nadväzovať žiadne kontakty alebo sa pýtať na 

hodnotenie koňa  

83.  Rozhodca má právo diskvalifikovať súťažiaceho kedykoľvek v priebehu celej súťaže 

za zaobchádzanie s koňom : 

 ktoré sa mu javí hrubé a nehumánne.  

84.  Za týranie koňa považujeme :  

 nadmerné kopanie koňa jazdcom,  

 nadmerné používanie ostrôh,  

 „cukanie“ koňa,  

 používanie pomôcok, ktoré spôsobujú koňovi bolesť alebo psychickú traumu. 

85.  Licencia jazdca je vydaná  na základe :  

 úspešnej skúšky Základného výcviku jazdca pred komisiou zloženou z 2 

rozhodcov SAWRR a jedného člena výkonnej rady, alebo 3 členov 

rozhodcovského zboru. 

86.  Protesty sa podávajú :  

 zásadne písomne, 

87.  Protesty sa podávajú :  

  u technického delegáta súčasne so zaplatením poplatkov  

88.  Výška poplatkov za protest je:  

 5 € pri súťažiach typu „C”, 10 € pri súťažiach typu „B”,  20 € pri súťažiach 

typu „A” 

89.  V čele zboru rozhodcov SAWRR stojí :  

 predák rozhodcov 

90.  Rozhodca môže:  

 vylúčiť akúkoľvek osobu alebo koňa zo súťaže za zlé správanie alebo etiku a 

môžu diskvalifikovať ktoréhokoľvek súťažiaceho za nadmerné trestanie koňa,  

 podľa svojho uváženia zakázať prístup do arény alebo vylúčiť ktoréhokoľvek 

súťažiaceho z triedy pre nevhodný úbor alebo vybavenie,  

 vylúčiť súťažiaceho, pokiaľ majú pocit, že porušuje zámer pravidiel o 

zakázanom chovaní, alebo ak majú dojem, že súťažiaci sa nepokúsil predviesť 

koňa podľa jeho najlepších schopností,  

 môžu podľa svojho uváženia kedykoľvek diskvalifikovať jazdca, ak jazdí 

koňa na Hackamore a má pritom nezahojenú alebo krvácajúcu ranu, ktorá 

prichádza do styku s Hackamore,  
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 diskvalifikovať dvojicu, ak kôň pôsobí otupelo, je letargický, vychudnutý, 

preťažený alebo príliš unavený,  

 diskvalifikovať koňa kedykoľvek, ak mu krvácajú ústa alebo slabiny,  

 diskvalifikovať dvojicu kedykoľvek, ak je huba koňa spútaná či zviazaná, 

91.  Pád koňa alebo jazdca v priebehu posudzovania je :  

 dôvodom pre diskvalifikáciu vo všetkých triedach okrem vybraných disciplín 

(Team penning) 

92.  Za pád koňa sa pokladá situácia:  

 keď kôň leží na boku a má všetky štyri nohy natiahnuté v rovnakom smere. 

93.  Za pád jazdca sa pokladá situácia : 

 keď jazdec nesedí obkročmo v sedle na koni. 

94.  S rozhodcom schváleným SAWRR alebo zahraničným rozhodcom :  

 sa jedná zdvorilo, v duchu spolupráce a úcty.   

95.  Zjavné krívanie je podkladom pre :  

 diskvalifikáciu. 

96.  Zjavné krívanie:  

 je stále a za všetkých okolností pozorovateľné v kluse,  

 vyznačuje sa kývaním hlavy, trhanými pohybmi a skráteným krokom,  

 minimálnou nosnosťou váhy v pohybe aj v pokoji a neschopnosťou pohybu. 

97.  Aká je veková hranica pre triedu Deti? 

 9 – 13 rokov 

98.  Aká je veková hranica pre triedu Mládež? 

 9 – 18 rokov 

99.  Aká je veková hranica pre triedu Open? 

 9 a viac rokov 

100.  Aká je veková hranica pre triedu Dospelí? 

 18 a viac rokov 

101.  Aká je veková hranica pre triedu Non Pro? 

 9 a viac rokov 

102.  Rozhodujúci dátum pre určenie prislúchajúcej triedy pre jazdca je : 

 dátum 31.12. do ktorého jazdec dosiahne príslušný vek 

103.  V triede Open (otvorenej) môžu štartovať jazdci: 

 od 9 rokov podľa vlastnej voľby  

104.   Jazdci od 9 rokov : 

 môžu v triede Otvorenej, Mládeže aj Non Pro štartovať v rámci jednej súťaže. 

105.  Mládeži do 14 rokov : 

 nie je povolené predvádzať žrebca v žiadnej triede.  

106.  Mládež od 15 rokov : 

 môže predvádzať žrebca iba v triede open. 

107. . V otvorených súťažiach môže súťažiaci prihlásiť do triedy : 
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 jedného alebo viac koní, ale každý kôň smie mať v triede len jedného jazdca. 

108.  Non Pro jazdec sa definuje :  

 ako osoba, ktorá neposkytovala lekcie za úplatu a/ani priamo alebo nepriamo 

za úplatu nepredvádzala, netrénovala ani neasistovala pri tréningu koňa, na 

ktorom jazdec sedel obkročmo - toto kritérium sa netýka finančnej odmeny za 

umiestnenie v súťaži.  

109.  Non Pro Kôň musí byť úplne a výhradne vo vlastníctve jedným z 

následujúcich subjektov:  

 Non Pro jazdcom,  

 členom alebo členmi jeho najbližšej rodiny,  

 firmy, partnerského alebo iného podnikateľského subjektu a to za predpokladu, 

že dotyčný Non Pro jazdec a/alebo člen alebo členovia jeho najbližšej rodiny 

sú jedinými a výhradními vlastníkmi uvedeného podnikatelského subjektu.  

110.  Najvyšší vek pre mládež je : 

 hranica 18 rokov, pričom rozhodujúci je dátum 31. december, do ktorého 

dosiahne mladistvý osemnásť rokov. 

111.  Mládeži od 9 rokov je povolený štart: 

 aj v triede otvorenej bez ohľadu na to, či je, alebo nie je trieda mládeže 

vypísaná.  

112.  Mládeži mladšej ako 14 rokov (rozhoduje dátum narodenia) nie je povolený 

štart na : 

 žrebcovi v žiadnej triede.  

113.  Mládeži vo veku 15 – 18 rokov (rozhoduje dátum narodenia) je povolené 

štartovať na žrebcovi : 

 len v triede Open. V prípade, že dvojica bude ohrozovať ostatných účastníkov 

súťaže a žrebec bude neovládateľný, je dvojica vylúčená zo súťaže. 

114.  Mládež do 15 rokov je povinná štartovať v trojbodovej jazdeckej prilbe :  

 vo všetkých disciplínach. 

115.  Mládež do 18 rokov je povinná štartovať v trojbodovej jazdeckej prilbe :  

 V rýchlostných a pracovných disciplínach, pričom v oboch prípadoch 

rozhoduje dátum narodenia.  

116.  Použitie bezpečnostnej vesty je : 

 na voľbe jazdca, resp. jeho zákonných zástupcov. 

117.  Žrebce v každom veku v triede mládeže :  

 nesmú súťažiť 

118.  Výkonnostné triedy koní sú : 

 Junior, Senior, All Ages 

119.  V juniorských triedach smú štartovať kone  :  

 5 ročné a mladšie. 

120.  V seniorských triedach smú súťažiť kone: 
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 6 ročné a staršie. 

121.  Vo všetkých disciplínách na pretekoch SAWRR je záväzne predpísaný : 

 dobre padnúci, čistý westernový odev, k tomu patria aj westernový klobúk, 

westernové čižmy alebo westernové topánky a košeľa s dlhým rukávom.  

122.  V triede Junior (3-5ročné kone) je povolené uzdenie:  

 Snaffle Bit/Hackamore, Bit 

123.  V triede Senior (6 ročné a staršie kone) je povolené uzdenie:  

 Bit 

124.  Uzdenie Snaffle Bit sa používa pri : 

 Obojručnon vedení koňa 

125.  Uzdenie Bit sa používa pri : 

 Jednoručnom vedení koňa 

126.  Pri obojručnom vedení musí byť medzi rukami : 

 vytvorený tzv. mostík. Obe oťaže musia prebiehať cez obe ruky. 

127.  Opakovanie jazdy z dôvodu zlyhania výstroje : 

 nie je povolené.  

128.  V prípade že zlyhanie výstroje spôsobí meškanie alebo prerušenie jazdy, 

rozhodca :  

 diskvalifikuje účastníka. 

129.  Rozhodca má právo vyžadovať odstránenie alebo úpravu časti výstroje : 

 ktorá je podľa jeho/jej názoru nebezpečná, alebo ktorá dáva koňovi neférové 

zvýhodnenie, alebo ktorá je nehumánna. 

130.  Hackamore (bosal), je uzdenie :  

 z pružnej surovej alebo spracovanej kože alebo rawhide, s výplňou buď z 

rawhide alebo pružného materiálu. 

131.  Bosal musí byť na obvode líca koňa hrubý v priemere max.19mm :  

 pritom musia vojsť medzi nos a bosal dva prsty, ak pritlačíme bosal dopredu.  

132.  Hackamore sa musí používať s kompletnými mecate oťažami :  

 ktorých pokračovaním je „vazák“ upevnený okolo krku koňa.  

133.  Termín snaffle bit – označuje :  

 klasické zubadlo s O-ring (krúžkami), vajcovými alebo D-ring 

(polkrúžkovými) krúžkami s maximálnym priemerom 100mm.  

134.  Ústna časť snaffle bit môže mať : 

 dve alebo tri časti.  

135.  Termín páka (bit):  

 má pevnú alebo delenú ústnu časť, z ktorej vedú po stranách tyče (shanks), 

vytvárajúce efekt páky.  

136.  Pákové zubadlá :  

 nesmú obsahovať mechanické zariadenia a musia spĺňať definíciu 

štandardného westernového zubadla.  
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137.   Shanky pri páke môžu byť: 

 pevné, alebo voľné. 

138.  Gag alebo kĺzavé zubadlá, rovnako ako pevný krúžok (donut) alebo ploché polo 

zubadlo: 

 nie sú povolené. Toto pravidlo sa nevzťahuje na rýchlostné disciplíny. 

139.  Pri páke je vyžadované aj použitie : 

 podbradnej retiazky. 

140.  Podbradná retiazka musí byť : 

 správne upevnená tak, aby sa dotýkala na plocho konskej brady.  

141.  Minimálna šírka podbradnej retiazky je : 

 12,7 mm.  

142.  Podbradná retiazka : 

 nesmie byť upevnená k zubadlu pružinou alebo šnúrkou.  

143.  Pretrhnutie remienka alebo retiazky : 

 neznamená automaticky diskvalifikáciu. 

144.  Ak je použitý termín Romal, myslí sa tým predĺženie zo spleteného alebo okrúhleho 

materiálu : 

 ktorý je upevnený na spojených oťažiach. 

145.   Predĺženie romalu musí byť držané voľnou rukou, pričom vzdialenosť voľnej ruky od 

vedúcej ruky je : 

 asi 40 cm.  

146.   Romal sa nesmie používať: 

 pred podbrušníkom. 

147.  Vo všetkých westernových disciplínách budú kone predvádzané s : 

 westernovým sedlom a príslušnou uzdečkou, so snaffle bit alebo hackamore.  

148.  Westernové sedlo je bežným typom sedla: 

 význačným širokou a výraznou rázsochou, na ktorej je niektorý typ hrušky, 

vysokým posedlím a širokými sukňami.  

149.  Kone 5-ročné a mladšie môžu byť predvádzané na (vymenuj min.3):  

 snaffle bit, 

 hackamore, 

 pákovom udidle, 

 so spade bit. 

150.  Kone 6-ročné a staršie musia byť predvádzané len na (vymenuj):  

 pákovom udidle, 

 spade bit. 

151.  Povolená prídavná výstroj v aréne je:  

 Lano alebo riata, Ak sa používajú, musia byť zvinuté a upevnené na sedle,  

 Bič, výhradne len pri rýchlostných disciplínach.  

 Tapaderos. Nie sú povolené pri working cow horse. 
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 Chrániče a bandáže  

 Ostrohy 

152.   Chrániče a bandáže sú dovolené v disciplínach (vymenuj aspon 5 disciplín ):  

 reining, team penning, barrel racing, pole bending, roping, cattle penning, 

cutting, ranch sorting a western horsemanship.  

153.  Tie-down je povolený pri :  

 lasovaní, rýchlostných disciplínach, cattle penningu, team penningu, ranch 

sortingu, ranch roping, team sorting, , trailer loading, california ranch roping, 

ranch cutting 

154.  Pohyblivé martingaly sú povolené pre :  

 rýchlostné súťaže, team penning a ranch sorting, +5novych 

155.  Povolená prídavná výstroj na opracovisku:  

 martingal a nánosník. 

156.  Medzi zakázanú výstroj patria :  

 Podbradné remienky tenšie ako 12,7mm 

157.  Chrániče a bandáže a zvony nie sú povolené v disciplínach : 

 western pleasure, trail, showmanship at halter, western riding. 

158.  Bandáže, gamaše a zvony sú povolené v disciplínách: 

 Reining, Barrel Racing, Pole Bending, Cutting, Western Horsemanship, 

Superhorse a vo vsetkých pracovných disciplínach  

159.  V akejkoľvek triede alebo na opracovisku má rozhodca právo vyžadovať úpravu 

alebo odstránenie výstroje alebo jej časti, ktorú považuje za nebezpečnú:  

 alebo spôsobujúcu koňovi bolesť, nepohodlie, alebo naopak neférové 

zvýhodnenie. 

160.  Vo všetkých disciplínách sú kone hodnotené podľa svojich schopností: 

 pre práve platné súťaže. 

161.  Jeden súťažiaci smie súťažiť v jednej disciplíne s: 

 jedným alebo viacerými koňmi.  

162.  Jeden kôň môže mať: 

 len jedného jazdca v jednej triede.  

163.  Porušenie pravidla jeden kôň – jeden jazdec má za následok: 

 diskvalifikáciu všetkých jazdcov, ktorí sa pokúsili štartovať na tom istom koni. 

164.  Súťažiaci sa:  

 nesmie žiadnym spôsobom k sedlu priviazať alebo pripevniť. 

165.  Kvôli zlej výstroji alebo zlému príslušenstvu je opakovanie súťažnej jazdy: 

 vylúčené. 

166.  Rozhodca môže koňa s tesnejším podbradným remienkom alebo retiazkou, zranením 

v hube (viditeľná krv) alebo s iným zranením: 

 diskvalifikovať.  

167.  Ruka držiaca oťaž pri jednoručnom vedení koňa, nesmie byť menená: 



 
 

14 
 

 Zmena ruky je povolená iba v disciplíne Trail a Superhorse. Táto zmena sa musí 

vykonať zreteľne pred a po splnení úlohy (otvorením a zatvorením bránky a 

pod.). 

168.  Ostrohy a Romal nesmú byť použité: 

 pred podbrušníkom. 

169.  Krok (Walk): 

 je prirodzený chod s čistým štvortaktom. Kôň sa pohybuje v kroku priamo, je 

pozorný, má rovnakú dĺžku kroku, ktorá zodpovedá jeho veľkosti a stavbe tela. 

170.  Klus (Jog-Trot): 

 je mäkký, priestorný diagonálny dvojtaktný chod. Kôň sa pritom pohybuje úplne 

pravidelne z jedného diagonálneho páru na druhý. Jog-Trot je teda obojstranný 

rovnaký spôsob chodu, a to pri priamom pohybe dopredu.  

171.  Cval (Lope): 

 je ľahký, rytmický chod v takte. Kone predvádzajú na ľavú ruku ľavý cval, rovnako 

tak na pravú ruku pravý cval.  

172.  FreestyleReining poskytuje príležitosť tvorivo využívať:  

 reiningové cviky, ale ich aj rozvíjať hudbou prostredníctvom choreografie. 

173.  Povinné cviky Freestyle reiningu: 

 minimálne štyri po sebe nasledujúce spiny vpravo, minimálne štyri po sebe 

nasledujúce spiny vľavo, minimálne tri stopy, minimálne jeden letmý preskok v 

cvale zprava doľava, minimálne jeden letmý preskok v cvale zľava doprava. 

174.  Časový limit pre FreestyleReining pre jednu jazdu je: 

 max. 4 min. 

175.  Ak jazdec vo Freestyle Reningu nepredvedie všetky povinné cviky alebo prekročí 

časový limit: 

 bude hodnotený nulovým skóre. 

 

176.  Tento piktogram je pattern (úloha) k disciplíne: 

 Reining 

 

 

 

177.  Najlepší reiningový kôň by sa mal nechať ochotne viesť alebo: 

 ovládať s malým či takmer žiadnym zjavným odporom.  

178.  Plusové body v reiningu budú prideľované za: 

 plynulosľ, jemnosť, rýchlosť a presnosť predvedenia predpísaných manévrov pri 

použití kontrolovanej rýchlosti. 

179. V reiningu je povolené upraviť si opraty, napr. narovnaním,: 
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 v ktoromkoľvek mieste kolbiska, keď má kôň počas úlohy povolené zastaviť.  

180.  Pri použití romalu nesmie byť medzi oťažami: 

 ani prst.  

181.  Nasledujúce chyby vedú v reiningu k diskvalifikácii – NO SKÓRE (vymenuj aspon 

3) :  

 porušenie ktoréhokoľvek štátneho alebo federálneho zákona, ktorý je v platnosti 

a vzťahuje sa na predvádzanie, starostlivosť a zachádzanie s koňmi v tom štáte, 

v ktorom sa práve koná reining, 

  zneužívanie koňa v priestore kolbiska alebo pri zjavnom zistení, že zviera bolo 

týrané (bité) pred alebo v priebehu súťaže,  

 použitie nepovoleného výstroja, vrátane drôtom opleteného zubadla, bosalov 

alebo podbradných retiazok 

  použitie nepovolených zubadiel, bosalov alebo podbradných retiazok, pri 

použití krúžkového zubadla, akceptovateľný je zodpovedajúci podbradný 

remienok, podbradná retiazka je zakázaná,  

 použitie vyviazania, obnoskov a pod.,  

 použitie tie-downs a nánosníkov,  

 použitie biča,  

 použitie akéhokoľvek prostriedku, ktorý mení pohyb alebo otáčanie chvosta 

koňa,  

 nezosadnutie z koňa alebo nepredvedenie koňa a výstroja pred určeným 

rozhodcom,  

 nevhodné správanie súťažiaceho,  

 jazdec si môže upraviť voľné konce oťaží, musia byť však upravené bez 

ovplyvnenia výkonu koňa len v dobe, keď kôň nie je v pohybe. Voľná ruka 

jazdca môže držať romal predpísaným spôsobom. 

182.  K nulové hodnoteniu – 0 SKÓRE v reiningu  vedie (vymenuj aspon 3):  

 použitie viacerých prstov medzi oťažami – povolený len ukazovák,  

 použitie obidvoch rúk (s výnimkou snaffle bit alebo hackamorových tried 

určených pre obe ruky) či zmena vedúcej ruky,  

 použitie romalu inak, ako je uvedené v odstavci 6,  

 nedokončenie vzoru (patternu) tak, ako je predpísané (Off pattern),  

 vykonanie cvikov inak, ako je predpísané,  

 vloženie nepredpísaných cvikov vrátane, ale nielen  

 cúvanie viac ako dva kroky,  

 otočenie sa o viac ako 90 stupňov,  

 chyba výstroja nedovoľujúca dokončiť úlohu, vrátane spadnutej oťaže, ktorá sa 

dotkne zeme v čase, keď bol kôň v pohybe,  

 odopretie poslušnosti koňa pri požadovanom manévri, 

 útek alebo nezvládnutie vedenia koňa, kedy je nemožné rozpoznať, či je 

začiatok úlohy v súlade s patternom,  
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 klus v dĺžke presahujúci ½ kruhu alebo ½ dĺžky kolbiska,  

 pretočenie spinu o viac ako ¼ obrátky,  

 pád jazdca alebo koňa. 

183.  Sliding stop je reiningový prvok : 

 pri ktorom sa kôň spomalí v cvale až do pokojovej polohy tým, že podsadí 

zadné nohy v ustálenej polohe pod seba a sklzne sa. V priebehu zastavenia by 

mal kôň udržiavať priamy smer  a zadnými nohami by mal udržiavať kontakt so 

zemou. 

184.  Spiny sú  reiningovými cvikmi, ktoré sú tvorené : 

 sériou otočiek 360 stupňov okolo nehybnej vnútornej zadnej nohy.  

185.  Reiningové cviky Rollbacky sú : 

 poloobraty, zmeny smeru o 180 stupňov, kedy dojde k úplnému zastaveniu 

dopredného pohybu, pretočenia ramien späť do opačného smeru a naskočenie 

do cvalu ako jeden neustály pohyb bez zaváhania.  

186.  Kruhy v reiningu  sú manévre :  

 predvádzané v cvale, je stanovená ich veľkosť a rýchlosť, ktorá demonštruje 

ovládanie, ochotu koňa nechať sa viesť a stupeň obtiažnosti v rýchlosti a zmene 

rýchlosti.  

187.  Cúvanie je manever v reiningu : 

 pri ktorom sa kôň musí pohybovať dozadu v priamke, a to v určenej dĺžke 

minimalne 3 m. 

188.  Výdrž je prvok v reiningu : 

 demonštrujúci schopnosť koňa zostať uvoľnene a pokojne stáť, a to v čase 

stanovenom úlohou. 

189.  Preskok je prvkom v reiningu: 

 pri ktorom dochádza k zmene nohosledu v cvale, pričom sa mení zároveň aj 

smer jazdy. Letmý preskok musí byť predvedený v cvale bez toho, aby došlo k 

zmene chodu. Musí byť predvedený v predpísanej oblasti arény (zóna 

preskoku). 

190.  Western riding je disciplína: 

 pri ktorej je kôň hodnotený za kvalitu chodov, preskoky v cvale, reakcie na 

jazdca, správanie a dispozície. Kôň musí byť predvedený v zodpovedajúcej 

rýchlosti a byť citlivý, dobre jazditeľný a ľahko sa pohybujúci. 

191.  V disciplíne Trail sa posudzuje : 

 výkon koňa pri jazde cez prekážky s dôrazom na spôsoby, reakcie na príkazy 

jazdca a kvality chodu. 

192.  Povinné prekážky a cviky:  

 Otvorenie, prejdenie a zavretie Šírka bránky je priemerne 2,5 m. 

  Jazda cez najmenej štyri drevá alebo kavalety.  

 Cúvanie medzi najmenej troma značkami alebo okolo nich. 
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193.  Niektoré voliteľné prekážky a cviky v disciplíne Trail sú:  

 Vodná priekopa alebo rybníček.  

 Slalomové prekážky pre krok alebo klus.  

 Prenášanie predmetov z jednej časti kolbiska do druhej 

 Jazda cez drevený most 

 Oblečenie a vyzlečenie pláša proti dažďu.  

 Štvorec z tyčí  

194.  Zakázané prekážky:  

 Pneumatiky. 

  Živé zvieratá.  

 Zvieracie kože.  

 Plastové trubky alebo prekážky. 

 Zosadanie z koňa, odloženie koňa (groundties). 

 Skoky cez prekážky.  

 Hojdacie alebo pohyblivé mosty. 

195.  V disciplíne Western Pleasure  sa hodnotí: 

 kvalita chodov, spôsob predvedenia a výraz (dojem) koňa. Dobrý pleasure kôň 

má dlhý, zobraný a plynulý krok rozumnej dĺžky. Mal by vykračovať s 

nepatrnou námahou. Ideálny je vyvážený, plynulý pohyb s predvádzaním 

správnych chodov, ktoré majú náležitú kadenciu. Hlavným ukazovateľom je 

kvalita pohybu a zhromáždenosť chodov. Chod koňa musí vychádzať zozadu!  

Maximálne ocenenie by malo patriť koňovi, ktorý sa pohybuje plynulo, je 

vyvážený a ochotný, ktorý pôsobí dojmom, že je fit a na ktorom je radosť 

jazdiť. 

196.  Western Horsemanship pozostáva z dvoch častí:  

 1. časťsamostatná úloha, ktorá tvorí 80 % hodnotenia a 2. Rail Work vo forme 

W. Pleasure úlohy, ku ktorej sú spravidla vybraní len niektorí jazdci z 1. časti 

disciplíny. 

197.  V disciplíne western horsemanship sa hodnotí:  

 celkový vzhľad jazdca a koňa , celková vyváženosť súťažiaceho, jeho 

sebadôvera, vzhľad a pozícia, ktorú si udržuje v priebehu súťaže, rovnako ako 

fyzický vzhľad koňa. 

198.  Showmanship at Halter  bude posudzovaná striktne podľa: 

 schopnosti súťažiaceho prispôsobiť a predviesť koňa na ohlávke. Kôň je tu iba 

rekvizita, na ktorej sa demonštruje schopnosť a pripravenosť súťažiaceho. 

Ideálne predvedený výkon odvedie sebaistý, upravene oblečený súťažiaci, ktorý 

vedie pestovaného koňa v dobrom stave a ten rýchlo, hladko, presne a účinne 

predvádza požadovanú úlohu.  

199.  Disciplína Superhorse je : 

 kombináciou Trailu, Western Ridingu, Western Pleasure a Reiningu. 

200.  Barrel Racing a Pole Bending sú disciplíny : 
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 na čas. 

201.  Pri disciplinach Barrel Race a Pole Bending je : 

 Tie-down  prípustný a obojručné vedenie aj na páke je povolené.  

202.  Pri disciplínach Barrel Race a Pole Bending smie jazdec použiť bičík : 

 až po prekročení časomiery - štartu, a to raz medzi prvým a druhým sudom, raz 

medzi druhým a tretím sudom a 3 krát od tretieho sudu do cieľa. Jazdec nemôže 

použiť bičík ako pomôcku pri vchádzaní do arény a ani na opracovisku.  

 


