
 
 

 

Podmienky súťaže skoku do výšky s hobbyhorse 

pri zápise do Knihy Slovenských rekordov. 

 

Šport hobbyhorsing – základné pravidlá a vysvetlenie pojmov: 

Hobbyhorser 

Skoky sú určené pre deti v neobmedzenom veku, výške, váhe. Skokan je oblečený športovo 

a má ako športovú pomôcku hobbyhorse. Jednotliví súťažiaci majú možnosť sa prihlásiť na 

súťaž vopred cez webové stránky Hobbyhorse Slovakia, ale aj priamo na mieste vypísaním 

prihlášky a zaplatením registračného poplatku pred začiatkom súťaže. Po začatí súťaže už 

prihlásenie na súťaž nie je možné. 

 

Hobbyhorse  

je športová pomôcka na športové disciplíny v hobbyhorsingu, napodobenina konskej hlavy, 

ktorá je pevne uchytená na drevenú palicu, dĺžka a veľkosť je podľa voľby hobbyhorsera. Nie 

je stanovená dĺžka palice ani rozsah veľkosti konskej hlavy. 

 

Prekážka 

Je drevená postavená presne podľa európskej miery na preskok do výšky 150cm. 

Drevená kavaleta je s priemerom 150mm a dĺžkou 140cm. Stojan na uchytenie kavalety je 

riešený tak, aby bol preskok merateľný od plochy na ktorej sa skáče. Kavalety pre skok majú 

nasledujúce výšky: 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 95cm, 100cm, 105cm, 110cm, 115 

cm, 120 cm, 125 cm, 130 cm, 135 cm, 140 cm. 

 

Plocha na preskok 

Je individuálne zvolená, preferuje sa pevný povrch. (betón, asfalt, drevený alebo gumový 

povrch). Dráha je určená pre každého hobbyhorsera rovnaká a dĺžka rozbehu nie je 

limitovaná.  

Hobbyhorser má možnosť držať hobbyhorsa jednou rukou, alebo oboma rukami. Nemôže 

ho mať vysunutého mimo tela. Nakoľko ide o skok do výšky, je potrebná technika 



 
 

taká, aby pri doskoku nedošlo k pádu či inému zlému doskoku, ktorý nebude schválený 

rozhodcami. 

Skok súťažiaceho musí byť s dopadom bez pádu či zlého dopadu. Úspešný preskok je 

zapísaný len v prípade, ak súťažiaci nezhodí pri preskoku kavaletu. Úspešný preskok je 

započítaný aj pri dotyku či kolísaní kavalety. Avšak nie pri jej zhodení. Pri preskoku je 

dôležité držanie hobbyhorsa v smere skoku dostatočne medzi nohami jazdca. Nie je 

prípustné odkláňanie palice, alebo držanie hobbyhorsa mimo rozkroku hobbyhorsera. 

 

Rozhodcovia 

Na mieste sú vybraní minimálne dvaja rozhodcovia zo zástupcov návštevníkov podujatia 

a dozerajú na celý priebeh súťažných preskokov. Rozhodcovia musia byť oboznámení 

s pravidlami súťaže. Rozhodcovia stanovujú úvodnú výšku kavalety na preskok, upravujú 

kavaletu na stojanoch, premeriavajú skok a kontrolujú dodržiavanie pravidiel súťažiacimi. 

Je možné zavolať aj ďalšie nezávislé osoby, ktoré majú možnosť kontrolovať priebeh 

a rozhodnutie výsledkov. Tieto osoby musia byť oboznámené s pravidlami súťaže. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Priebeh skoku do výšky a pokus o zápis do knihy rekordov 

Slovenka 

 

Celý priebeh je nahrávaný na kameru bez prerušenia.  

 

1. Poradie súťažiacich pri preskoku je určené podľa dátumu a času registrácie do súťaže 

a je dodržiavané počas celej súťaže. Minimálny počet súťažiacich na úspešné otvorenie 

súťaže je päť. 

 

2. Každý súťažiaci má dva pokusy na preskok pre danú výšku kavalety. V prípade 

neúspešného preskoku má súťažiaci právo na opravný pokus. Opravný pokus skáče 

hneď po neúspešnom prvom pokuse. Pri dvoch neplatných pokusoch, je súťažiaci 

z účasti na ďalších kolách vyradený. V prípade úspešného preskoku (prvého alebo 

opravného) postupuje  súťažiaci do ďalšieho kola. Ďalšie kolo znamená zvýšenie výšky 

kavalety.  

 

3. Rovnako je zo súťaže vyradený aj súťažiaci, ktorý sa odmietne zúčastniť preskoku, resp. 

nie je v čase, keď sa má zúčastniť preskoku na mieste ani po opakovanom vyvolaní jeho 

mena. 

 

4. V danom kole sa majú právo zúčastniť preskoku všetci nevyradení súťažiaci.  

 

5. V prípade, ak pri danej výške kavalety nemá ani jeden súťažiaci úspešný preskok (prvý 

ani opravný), pokračuje sa tzv. rozstrelom – to znamená, že každý súťažiaci, ktorý 

súťažil v preskoku danej výšky má opäť k dispozícii dva platné preskoky. V prípade, ak 

počas rozstrelu preskočí danú výšku kavalety minimálne jeden súťažiaci, postupuje do 

ďalšieho kola. V prípade, ak počas rozstrelu sú všetky pokusy neúspešné, pokračuje sa 

tzv. vyraďovaním – to znamená, že každý súťažiaci, ktorý súťažil v preskoku danej 

výšky dostáva možnosť ďalšieho preskoku. Jednotliví súťažiaci sa pri preskoku striedajú. 

Maximálne má súťažiaci k dispozícii v rozstrele 10 pokusov. Počas rozstrelu sa môžu 

rozhodcovia dohodnúť na prestávke, aj opakovanej v dĺžke maximálne 15 

minút/prestávka.  

 

6. V prípade, ak minimálne jeden súťažiaci kavaletu v danej výške preskočí – všetky 

zostávajúci súťažiaci v rozstrele majú už len jeden pokus na preskok. 



 
 

 

7. Rozstrel alebo vyraďovanie je možné použiť len v prípade, ak sú v súťaži minimálne 

dvaja nevyradení súťažiaci, pričom ani jeden súťažiaci v danom kole nepreskočil určenú 

výšku kavalety (pri prvom ani opravnom postupe). 

 

8. Ak sa ani počas rozstrelu nepodarí žiadnemu súťažiacemu úspešne preskočiť danú 

výšku kavalety je súťaž ukončená a do knihy rekordov sú zapísaní všetci zostávajúci 

súťažiaci. Ako výška preskoku je zapísaná výška, ktorú zostávajúci súťažiaci preskočili. 

 

9. V prípade, ak v súťaži zostane len jeden súťažiaci (len jeden preskočí danú výšku 

kavalety, pričom ostatní súťažiaci boli neúspešní) stáva sa víťazom. Súťažiaci po 

úspešnom preskoku má právo rozhodnúť sa o ďalšom zvýšení kavalety, pričom na 

preskok má  opäť 2 platné pokusy. V tomto prípade už nemá k dispozícii ďalšie pokusy 

v tzv. rozstrele ani tzv. vyraďovaní. Ak sa súťažiacemu poradí preskočiť nastavenú výšku 

kavalety, opäť sa môže rozhodnúť, či chce ďalej pokračovať v ďalšom kole. V prípade, ak 

súťažiaci nepreskočí danú výšku kavalety alebo sa rozhodne ďalej nepokračovať – do 

knihy rekordov je zapísaná maximálna výška preskoku, ktorú súťažiaci úspešne 

preskočil. 

 

10. V prípade nezrovnalostí alebo vecí neupravených v týchto pravidlách má právo 

rozhodnúť organizátor spolu s rozhodcami. 

 

 

 

  



 
 

Súťaž o rekord, 28.8.2022, Košice 

 

Spolu bolo 13 registrovaných účastníkov pokusu o rekord. 

 

Skok bol meraný od 80 do 110 cm. 

 

Preskok bol postupne zvyšovaný od 80cm,90cm, 95cm, 100cm, 105cm, 110cm. 

 

Poslední štyria skokani mali možnosť opakovania skoku na rozhodnutí jedného víťaza na 

110cm. 

 

Bola kontrolovaná výška skoku, dopad a samotný preskok. 

 

Poradie a presný zoznam účastníkov je v prílohe. 

 

Každý účastník mal 2 pokusy na preskok. Vyraďovanie bolo postupné podľa 

navyšovania výšky preskoku. Pri dvoch neplatných pokusoch, bol skokan vyradený 

do ďalšieho kola. Na záver ostali už iba dvaja súťažiaci, ktorí obaja preskočili výšku 

105 cm. 

Rozstrel v zmysle pravidiel nepriniesol víťaza. Ďalej sa pokračovalo vyraďovaním. 

Pri vyraďovaní skočila : Lea Machyniaková 110 cm, ďalšia súťažiaca mala neúspešný 

pokus. Lea Machyniaková sa rozhodla nepokračovať v ďalšom zvyšovaní výšky 

kavalety. Z tohto dôvodu bola za víťaza určená Lea Machyniaková s výškou 

preskoku 110 cm.  

 

Lea Machyniaková, 15rokov, Bratislava – Klub Hobbyhorse Slovakia 

 

 

 

V Bratislave  22.8. 2022       Hobbyhorse Slovakia 

 


