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Zoznam rozhodcov pre sezónu 2019: doplniť 
 

Meno 
Rozhodca pre disciplíny Technický 

delegát 
Ringsteward 

Drezúrne Reining Pracovné Rýchlostné 
Andrea 
Šaryová 

X X   X X 

Katarína 
Starovecká 

X X   X X 

Martina 
Moravčíková 

X X   X X 

Zuzana 
Klačanská 

X X X X X X 

Alexandra 
Ferová 

  X X X X 

Martina 
Vargová 

  X X X X 

Beáta 
Uchaľová 

  X X X X 

Jakub Strnad 
(CZE) 

  X X   

Miroslav 
Šedivý (CZE) 

  X X   

Patrik Dirn 
(CZE) 

  X X   

 
Personál potrebný pri pretekoch :  
 

 Rozhodca 
Technický 

delegát 
Ringsteward 

Zabezpečujúci 
technický 
personál 

Obsluha 
časomiery 

Bull 
team 

Drezúrne 
disciplíny 

1 1 1 áno   

Reining 1 1 1 áno   
Pracovné 
disciplíny 

2   áno áno áno 

Rýchlostné 
disciplíny 

1   áno áno  

 
 
ROZHODCOVIA 

01. Rozhodca musí byť uvedený na aktualizovanom zozname rozhodcov SAWRR. Rozhodca 
posudzuje každého koňa a jazdca, ktorý mu je predvedený, poctivo, spravodlivo, nestranne a 
prísne, podľa jeho výkonov a vzhľadu, ako nariaďujú pravidlá. Pri majstrovstvách musí byť v 
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prvom rade nasadený kvalifikovaný zahraničný rozhodca. Zahraničný rozhodca môže byť 
nasadený aj v súťaži ostatných typov. Zároveň nasadený ringsteward musí spoľahlivo poznať 
pravidlá SAWRR. 

 
02. V čele zboru rozhodcov SAWRR stojí predák rozhodcov, ktorý je členom poradného  orgánu 

prezídia. Jeho úlohou je zabezpečovať správnosť znenia pravidiel SAWRR a dohliadať nad 
správnosťou rozhodovania. V prípade potreby by mal byť v kontakte s inými krajinami, a to buď 
sám, alebo prostredníctvom osoby dostatočne ovládajúcej príslušný jazyk a majúcej základné 
znalosti o westernovom jazdení. Viesť, prípadne organizovať kurzy a preskúšanie rozhodcov a 
riadiť ich činnosť. 

 

03. Ak rozhodca svoju účasť na príslušnej súťaži prisľúbi a dodatočne z vážnych dôvodov 
odriekne, musí okamžite zohnať za seba náhradu. 

 
04. Rozhodca vstupuje na kolbisko najskôr 15 minút pred začiatkom prvej disciplíny. Nie je mu 

dovolené vopred si prehliadať štartujúce kone, s inými osobami o súťažných koňoch hovoriť  
alebo zverejňovať o týchto koňoch svoju mienku. 

 
05. Rozhodca je povinný mať počas súťaže tieto pravidlá pri sebe a nosiť na všetkých 

westernových súťažiach westernový odev, vrátane klobúka a vysokých topánok. Rozhodca je 
povinný doniesť vzory rozhodcovských listín na súťaž. ????  

 
06. Umiestnenie koní na konkrétnom mieste je výhradne rozhodnutím rozhodcu. Jeho rozhodnutie 

je konečné. Dvojité umiestnenie súťažiacich (dvaja na jednom mieste) je neprípustné. O 
konečnom umiestnení rozhodne rozjazda, príp. po dohode jazdcov hod mince. 

 
07. Ak je hodnotenie disciplíny ukončené, táto disciplína nesmie byť znovu opakovaná a 

výsledok nesmie byť menený. Výnimka: 
• pri uznaní protestu môže byť opravené poradie, 
• jednoznačné počtové chyby pri sčítaní môžu byť opravené. 

 
08. Otázky rozhodcovi môžu účastníci klásť len prostredníctvom ringstewarda alebo hlavného 

usporiadateľa. Akákoľvek rozprava medzi rozhodcom a súťažiacim v drezúrnych disciplínach 
a reiningu je zakázaná. 

 
09. Rozhodca  má  právo  účastníka na základe prehrešku proti pravidlám počas disciplíny alebo v 

priebehu celej súťaže diskvalifikovať a pri závažných prehreškoch ho môže diskvalifikovať pre 
všetky ďalšie disciplíny súťaže. Rozhodca má právo nariadiť jazdcovi (jednotlivcom alebo celej 
skupine) dychovú skúšku na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi. Pri pozitívnom výsledku bude 
jazdec diskvalifikovaný. Skúšku vykonáva Technický delegát (prípadne jeden z rozhodcov) spolu 
s hlavným usporiadateľom. V prípade pozitívneho výsledku musí byť o tom vykonaný zápis. 

 
 

10. Rozhodca môže po dohode s účastníkmi, hlavným usporiadateľom a technickým delegátom 
súťaže zrušiť alebo ich na čas prerušiť, ak podmienky vo vnútri kolbiska prestanú zodpovedať 
týmto pravidlám. 
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11. Na každej súťaži musia byť pre všetky disciplíny s výnimkou Horsemanship, Showmanship a 
Western Pleasure vyvesené hodnotiace tabuľky. www.eurorodeo.sk 

 
12. Rozhodca musí skontrolovať uzdenie aspoň v jednej triede počas súťaže. 

 
13. Rozhodcovia môžu: 

• zasadať v každom vylučovacom výbore, 
• používať podľa svojho uváženia služby ring stewarda, technického delegáta alebo 

rozhodcov schválených SAWRR, aby mu pomohli v bodovaní jednotlivých prekážok, 
• 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, alebo 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, 
• v triede, kde sa vyžaduje cúvanie, môže podľa svojho uváženia požadovať cúvanie len od 

finalistov, 
• rozhodca nemá penalizovať koňa za spôsob, akým drží chvost, ani za normálnu reakciu 

chvosta na pomôcky jazdca, alebo ak mení smer; rozhodca môže podľa svojho uváženia 
penalizovať koňa pre nadmerné alebo prehnané mávanie a švihanie chvostom, alebo ak sa 
chvost javí mŕtvy a iba mu visí medzi nohami bez toho, aby normálne reagoval, 

• pád koňa alebo jazdca v priebehu posudzovania je dôvodom pre diskvalifikáciu vo 
všetkých triedach okrem pracovných disciplín .za pád koňa sa pokladá situácia, keď kôň 
leží na boku a má všetky štyri nohy natiahnuté v rovnakom smere; za pád jazdca sa 
pokladá situácia, keď jazdec nesedí obkročmo v sedle na koni. 

• povoliť súťažiacim, ktorí obdržali 0 score dokončiť predpísaný patern, pokiaľ sa 
súťažiaci nepokúša použiť nadmerný tréning alebo iné násilie 

 

14. Rozhodca nesmie: 
• počas rozhodovania jazdiť na koni, ani sa žiadnym spôsobom zúčastňovať roly 

súťažiaceho v triede, 

• znovu rozhodovať súťaž, akonáhle bolo rozhodovanie ukončené a akonáhle rozhodca 
podpísal výsledkovú listinu o umiestnení koní, žiadne ďalšie zmeny na zázname nie sú 
prípustné, 

• žiadať súťažiaceho, aby si vymenil koňa s iným súťažiacim v akejkoľvek súťaži, 
• rozhodovať pod vplyvom alkoholu, prípadne iných omamných látok, 
• jazdiť alebo trénovať koňa pred súťažou, ktorú rozhoduje. 

 
15. V prípade triedy s viacerými rozhodcami bude určený hlavný rozhodca. Rozhodcovia by nemali 
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byť oboznámení s výsledkami druhých rozhodcov, pokiaľ všetci rozhodcovia neukončili svoje 
rozhodovanie. 
V prípade viacerých rozhodcov v disciplínach bodovaných rozhoduje súčet dosiahnutých bodov 
– score od všetkých rozhodcov. 
Triedy hodnotené poradím, budú vyhonotené podla súčtu bodov pridelených za dosiahnuté 
poradie u jednotlivých rozhodcov podľa nižšie uvedenej tabuľky : 

 
Umiestnenie Body 

1. 120 
2. 105 
3. 91 
4. 78 
5. 66 
6. 55 
7. 45 
8. 36 
9. 28 
10. 21 
11. 15 
12. 10 
13 6 
14. 3 
15. 1 

 
S rozhodcom schváleným SAWRR alebo zahraničným rozhodcom sa jedná zdvorilo, v duchu 
spolupráce a úcty. Nikto, či už súťažiaci, majiteľ koňa alebo ktokoľvek iný, nebude rozhodcu 
urážať alebo sa mu vyhrážať, či už v priebehu rozhodovania alebo neskôr, a to ani na základe 
výsledkov jeho rozhodovania. PREROBIŤ pre reining a drezúrky ?  
 

TECHNICKÝ DELEGÁT (drezúrne disciplíny a reining) 

16. Technického delegáta konkrétneho preteku si vyberá usporiadateľ z aktuálneho zoznamu 
rozhodcov SAWRR. Náklady na účasť technického delegáta na pretekoch hradí usporiadateľ 
pretekov. 

17. Technický delegát dohliada menom SAWRR na dodržiavanie pravidiel a ustanovení uvedených v 
týchto pravidlách. Je k tomu splnomocnený prostredníctvom SAWRR. Podporuje usporiadateľa 
pri otázkach riadenia pretekov. Môže podľa potreby urýchlenia súťaže, pri veľkom počte 
súťažiacich, keď rozhodca o to požiada, vykonávať pomocnú činnosť (kontrola uzdenia, zranenie 
koní a pod.). 

 
18. Technický delegát dohliada zároveň na hlásateľňu. Osoby, ktoré nemajú na hlásateľni 

stanovené úlohy, nemajú na hlásateľňu prístup. 
 

19. Technický delegát kontroluje prekážky, ich rozmery, umiestnenie a usporiadane a úlohy 
všetkých ostatných disciplín. 

 



6 

 
 
 

 

20. Technický delegát prehliadne každého koňa štartujúceho v triede a skontroluje, či nekríva. Táto 
prehliadka je základná bez ohľadu na to, či sa to v súťaži prejaví ako nutné, alebo nie. Zjavné 
krívanie je podkladom pre diskvalifikáciu. 
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. 

Pri podozrení na zranenie koňa, krívanie či inú chorobu koňa v priebehu súťaže nariadi kontrolu 
veterinárom a riadi sa jeho doporučením. 
 

21. Technický delegát je povinný skontrolovať, či usporiadateľ zaistil všetko potrebné pre 
organizáciu pretekov pravidiel SAWRR. Pred začiatkom súťaží skontroluje predpísanú výstroj a 
upozorní na nedostatky. 

 
 
 
RING STEWARD 

22. Pre všetky schválené drezúrne preteky a reining je požadovaný kompetentný ring steward. Je 
dôležité aby ovládal ustanovenia týchto pravidiel. Každý rozhodca si môže stanoviť svojho 
ring stewarda, alebo požiada usporiadateľa o zabezpečenie ringstewarda. 

 
23. Dobrý ring steward uľahčuje prácu rozhodcovi v rozhodovaní a riešení drobných problémov. 

Taktiež dohliada, aby súťaž prebiehala bez časových sklzov a medzi disciplínami nenastávali 
žiadne dlhé prestávky. 

 
24. Ring steward sa spolupodieľa s rozhodcom na práci na kolbisku, stará sa, aby všetky kone boli 

pripravené na štart, príp. kone, ktoré neštartujú, boli na štartovej listine poznačené. Ring steward 
po každej disciplíne podpisuje rozhodcovskú listinu. 

 
25. Ring steward si má byť vedomý, že má rozhodcovi pomáhať a nie mu radiť. Musí sa vyhnúť 

rozhovoru s rozhodcom o súťažných koňoch a jazdcoch. Ring steward nie je v žiadnom prípade 
oprávnený rozhodovať. Pokiaľ ho rozhodca nezamestná, musí zaujať také miesto, aby rozhodcovi 
ani jazdcom neprekážal.Ring steward je zodpovedný za  hladký priebeh na  kolbisku. 
Sprostredkováva spojenie medzi rozhodcom a súťažiacimi. Po dohode s rozhodcom necháva 
účastníkov nastupovať na štart alebo ich vyzýva, aby opustili kolbisko. 

 
26. Ring steward a technický delegát majú právo a povinnosť vo vnútri i mimo kolbiska 

napomenúť súťažiaceho za nešportové správanie a toto oznámiť rozhodcovi. 
 

27. Je dôležité, aby sa ring steward vyznal v nástupe koní, ak ho o nástup rozhodca požiada (v prípade 
veľkého počtu účastníkov – kone v 1. rade, 2. rade a pod.), kým rozhodca uzavrie svoje 
hodnotenie. 

 


