
 

 

Pravidlá NBHA Slovakia 

2021 

 
 

Cieľom NBHA Slovakia (National Barrel Horse Association Slovakia) je 

poskytovať barrelovým pretekárom medzinárodnú organizáciu, ktorá bude 

podporovať šport Barrel racing a Pole bending a jeho rast. Našimi cieľmi je 

zvýšenie počtu účastníkov, zlepšenie kvality súťaží, zlepšenie kvality 

povrchov a zlepšiť povedomie o rýchlostných disciplínach. 

 
 

NBHA Slovakia je asociácia , ktorá poskytuje jazdcom možnosti ako 

jazdenia v diviziach, možnosť pretekať pod inými NBHA pretekmi, svojim 

členom pomáha zúčastniť sa, resp. prihlásiť sa na ME v Taliansku a pod. 

Pretekov organizovaných NBHA Slovakia sa môžu zúčastniť aj jazdci, ktorí 

sú členmi iných asociácií a združení. 

Súťaže organizované pod NBHA Slovakia podliehajú pravidlám 

NBHA. 
 
 
 

Čo znamená založenie NBHA pre slovenských jazdcov? 

 

 Jedným z hlavným cieľov NBHA Slovakia je vytvoriť širokú základňu 

všetkých jazdcov a umožnenie pretekania aj ostatným jazdcom z iných 

asociácii a  hlavne vytvoriť pre jazdcov kvalitnejšie povrchy, lepšie finančne 
výhry a možnosť kvalifikovať sa na Európske a Svetové súťaže organizovane 
pod NBHA. 

 Ďalšou snahou je zvýšiť úroveň Barrel Racingu a Pole Bendingu na 

Slovensku  a ako aj zvýšiť kvalitu vlastných súťaží. 
 Tak isto NBHA  poskytuje jazdcom vzdelávacie semináre, tréningové 

kliniky s trénermi , všetky ponúknuté treningy a podobne budu zverejnené ako 

možnosť sa zúčastniť týchto treningov a pod. 

 Jedna z ďalších dôležitých aktivít je tiež zjednodušiť jazdcom prístup k 



medzinárodným pretekom ako napr. na majstrovstvách Európy a Svetový 

Pohár NBHA , IBHF. 

 Ako ďalším cieľom je zvýšiť motiváciu pre jazdcov zúčastniť sa 

pomocou umiestnenia v tzv. D-Divíziách, nakoľko pri tomto systéme 

vyplácania výhier sú ohodnotený aj slabší jazdci a nielen ti najlepší. 

 Takto budú mať možnosť výhry nie len prvý 3 najlepší zo všetkých ale 

prvý najlepší jazdci z každej divízie, ktoré vždy závisia od najlepšieho 

dosiahnutého času plus odstupom 1 sekundy. 
 
 
 

Hlavné požiadavky na uskutočnenie pretekov pod NBHA: 

 

1. Vhodné rozmery arény a jej upravenie počas preteku: 

Vhodná aréna s minim. rozmerom arény  59m x 31m aby sa vošiel do areny 

adekvatny pattern z ktorého je možnosť postupiť nna MSR alebo aby bol 

rekord roku platný, 

pravidelné prebránenie - upravovanie povrchu počas pretekov (max po 

každom 5 jazdcovi poprípade častejšie podľa stavu arény, hrabličkovanie po 

každom jazdcovi nieje povinné , ak je povrch adekvátny - podľa uvažnenia 

rozhodcu sa určuje potreba hrabličkovania) 
 
 

2. Pravidlá sú upravené podľa NBHA asociácie 

(https://www.nbha.com/index.php?option=com_content&view=article&id

=61&Itemid=198 ) 
 
 

3. Keď bude nepriaznivé počasie preteky sa môžu podľa podmienok : 

A- Bud zruší poriadateľ pretek - a vráti  štartovné   

B- poriadateľ neruší pretek  ,vyplatí  výhry (ak bude štartovať 50% 

prihlasenych jazdcov ) 

a jazdci  rozhodnú hlasovaní či  bude pretek bodovaný 

pri rovnakom počte  hlasov rozhoduje minca – los   

C- Na vec dohody medzi usporiadateľom a jazdcami ,ktorí štartujú v daný 

deň na preteku. 
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4.Organizátor musí spĺňať základné podmienky na usporiadanie 

pretekov s NBHA a to : 
 

A- Musí zabezpečiť zdravotnú prvú pomoc -  povinné:  doktor- záchranár , 

sanitka. Za zdravornú bezpečnosť zodpovedajú organizátori. 
 

B- Musí zabezpečiť stroj na úpravu arény (traktor, štvorkolka – vhodné 

brány na úpravu arén) plus hrabličkovanie po jazdcovi a vhodné rozmery 

arény kvôli bezpečnosti jazdcov. (hrabličkovanie nieje povinné)  Min. 

rozmer arény 59x31 
 

C- Kvalitná časomiera- časomiera by mala byť plne funkčná bez nejakých 

závad. a merat čas na minimálne dve stotiny sekundy. Doporučije sa na 3 

stotiny.  Napr. ( doporučujeme http://farmtek.net/western_events.htm ) 
 

D- Rozhodcu- Rozhodca by mal poznať všetky pravidlá NBHA Slovakia a 

podľa nich sa riadiť. Rozhodca by mal chodiť na všetky snemy alebo 

stretnutia ,kde by sa mohli upraviť pravidlá alebo musí byť hneď o zmene 

oboznámený. 
 

E- Počet divízii zavisí od počtu zúčastnených jazdcov, čim viac jazdcov sa 

zúčastni tým viac výhier je organizátor povinný vyplatiť. V prípade ,že 

usporiadateľ poruší toto pravidlo jazdci majú nárok na dodatočne opravené 

vyhodnotenie výhier. 
 

F- Organizátor je zodpovedný za bezpečnosť jazdcov a vytvorenie vhodných 

podmienok pre možnosť pretekania pod NBHA asociáciou aby sa predišlo 

zbytočným úrazom a podobne. 

Jazdec ale preteká na svoju zodpovednosť. 
 
 

Jazdec: 

Som si vedomý/á, že štartujem na vlastné riziko a usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú 
ujmu na zdraví, či majetku. 

Som si vedomý/á, že kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné riziko, na základe záväznej 
prihlášky a súťaží sa podľa oficiálnych pravidiel NBHA Slovakia. Usporiadateľ nenesie zod-
povednosť za úrazy jazdcov a koní, ani za straty vzniknuté počas podujatia. Pred vyložením 
koní je potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami. Jazdci a pod-
koniari musia rešpektovať vyhradené zóny pre pohyb koní. Jazdci do 18 rokov musia pred-
ložiť kópiu notársky (alebo na matrike) overeného Súhlasu zákonného zástupcu s preteka-
ním -doklad na celu sezonu. Ostatné ustanovenia vychádzajú z pravidiel NBHA  . 

http://farmtek.net/western_events.htm


Som si vedomý/á, že všetky kone, ktoré sa prihlásia 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 predlo-
žené pri prezentácii PREDTÝM, ako bude kôň vyložený v areáli. Koňom, ktoré nebudú mať 
požadované potvrdenie spolu s povinnými očkovaniami podľa platnej očkovacej schémy, 
nebude umožnený štart. 

 
 

Medzi hlavné podmienky na uskutočnenie preteku sú: 

-vhodná veľkosť arény (minimálna veľkosť arény je 59 m na dĺžku -na túto 

dĺžku vojde do arény pole bending, a 31 m široká) 

-zdravotná prvá pomoc    

-stroj na úpravu povrchu 

-zabezpečiť k rýchlostným disciplínam vhodné (barrely ,pole bendingové 

tyče, a časomieru- viď nižšie pri barrel race a pole bending) 

 
 

Ustanovenia pre usporiadateľov 
 

1. Usporiadateľ je povinný zaslať propozície na schválenie 1 mesiac pred 

konaním podujatia na adresu-email NBHA Slovakia (dole uvedený email) 

 
 

2. Propozície pretekov budú zverejnené minimum 1-2 týždne pred 

pretekmi  na www.eurorodeo.eu . 

 Termín uzávierky prihlášok stanoví usporiadateľ v propozíciách. 

 Prihlášky zaslané po uzávierke budú  spoplatnené penalizovaným 

poplatkom ktorý je 10eu. (Z dôvodu upresnenia počtu zúčastnených jazdcov) 

 Penalizovaný poplatok pripadá NBHA do pokladnice. 

 V prípade prihlásenia sa po termíne uzávierky usporiadateľ 
nezaručuje ustajnenie koní a ubytovanie jazdca a jeho doprovodu. 
 

 

3. V propozíciách musí byť uvedené: 

 hlavný usporiadateľ 
 meno riaditeľa pretekov (kontaktná adresa) 

 výška štartovného, ktorá nesmie byť dodatočne menená 

 kancelárske poplatky 

 cena ustajnenia 

 mená rozhodcov 

 miesto konania súťaží 

http://www.eurorodeo.eu/


 dátum konania súťaží 
 dátum a hodina začatia prezentácie jazdcov 

 časový rozvrh súťaží -orientačne 

 rozmery a povrch kolbiska a opracoviska kolbisko minimum 59x31m 

 dátum uzávierky prihlášok 

 v propozíciách a v časovom rozvrhu usporiadateľ uvádza názvy 

disciplín. 

 Iné poplatky 

 zverejnené možnosti výhry napr. Finančné ,vecné ... 
 
 

4.Usporiadateľ je povinný zabezpečiť kanceláriu pretekov počas celého 

trvania preteku nepretržite, avšak začiatok minimálne dve hodiny pred 

prvou disciplínou a ukončenie najskôr 30 min. od vyhlásenia výsledkov 

poslednej disciplíny.   
 

Štartovná listina ku každej disciplíne musí byť na určenom mieste 

zverejnená  aspoň pol hodinu pred začiatkom každej disciplíny ak nie je 

možnosť spustenia online štartovnej listiny na www.eurorodeo.eu , na facebooku 
nbha slovakia. 
 

V štartovnej listine môžu figurovať len jazdci so všetkými zaplatenými a 

uhradenými poplatkami voči usporiadateľovi ( štartovné, ubytovanie – ak ho 

zabezpečuje usporiadateľ, ustajnenie... ). Aktuálnosť zaplatených poplatkov 

kontroluje počítačový program. 
 
 

5.Časový rozpis jednotlivých disciplín musí byť minimálne 1 hodinu pred 

ich začiatkom oznámený. Časový harmonogram može oganizátor meniť ak 

sú na to nejaké hlavné dôvody (napr. Počasie a podobne) 
 
 

6. Časový posun disciplín môže byť posunutý dopredu najviac o jednu 

hodinu a musí byť oznámený najneskôr dve hodiny pred začiatkom 

disciplíny, ktorej sa to týka, ak nie je so všetkými prihlásenými súťažiacimi 

dohovorené inak. 
 
 

7.Oznam o vypísaných súťažiach a následne ich výsledky sa uverejňujú na  

webovej stránke www.nbha.sk , facebook nbha slovaki alebo na  www.eurorodeo.eu 
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Pokyny a rady pre usporiadateľov 

 

1.Usporiadateľ musí pre usporiadanie súťaží zabezpečiť: 
 

 vypísanie disciplín podľa pravidiel NBHA Slovakia 

 počítač s poprípade s kvalitným pripojením na internet , tlačiareň 

  poprípade kameru, ktorá je povinná na preteky typu „A“ a Majstrovské 

disciplíny 

 zamedziť vstup nepovolaných osôb k ustajneným koňom 

 kolbisko a opracovisko. 

 kolbisko a opracovisko musia byť pokryté ozvučením a kolbisko spojené 

s hlásateľňou vysielačkami. 

 vymedzenie priestoru pre vozidlá účastníkov 

 zodpovedajúce kultúrne sociálne zariadenia (WC, ) 

 boxové ustajnenie podľa možností usporiadateľa. 

 zodpovedajúce ubytovanie a sociálne zariadenie pre rozhodcov. 

 nahlásiť typy  a kapacitu  ustajnenia pred schválením propozícií 

 pieskové kolbisko a opracovisko s rozmermi zodpovedajúcimi pravidlám 

minimum   rozmer kolbiska 59m x 31m (aby sa z arény mohli počítať 

kvalifikácie na MSR, poprípade vzniknutý nový rekord nbha) 

 voda pre kone 

 tabuľu na vyvesovanie štartovných a výsledkových listín, časový rozpis 

súťaží a ostatných oznamov pre súťažiacich umiestnenú na opracovisku, 

na stránke NBHA slovakia , facebook nbha slovakia  alebo sa zobrazujú 

online na mobile cez eurorodeo 

 v priestore určenom pre divákov zamedziť pohyb jazdcov s koňmi. 

 časomiera, pásmo, záložný zdroj merania času (2 stopky) pri rýchlostných 

disciplínach. 

 označenie cesty príjazdu. 

 Pri daných posmienkach dané usporiadateľom je hosť povinný 

rešpektovať jeho požiadavky 
 
 

2.Usporiadateľom sa doporučuje pre usporiadanie súťaží zabezpečiť: 
 

 na súťažiach organizovaných pod hlavičkou NBHA slovakia vyvesiť 
vlajku NBHA Slovakia. 

 kolbisko pieskové min. 59x31m pre súťaže (na kvalifikaciu na MSR , 

rekord v danom roku) 



 opracovisko 
 
 
 

3.Požadovaný pomocný personál: 
 

 udelený zapisovateľ 
 udelený hlásateľ 
 najmenej jeden zvukár s aparatúrou a hudbou 

 najmenej jeden vrátnik pri kolbisku 

 najmenej jedna osoba pre parkovaciu službu 

 osobu pre vydávanie stužiek na dekoráciu 

 zdravotná služba 

  koňom : poprípade vetereinár, kováč a pod. 
 

Veterinár:   
 

Správca opracoviska:   

Kováč: 
 

Lekárska služba:   

 
 

 voľný vstup pre účastníkov súťaží musí byť zabezpečený označením 

 

 kompetentnú osobu/y v kolbisku na  pomocné práce ako hrabličkovanie 

okolo barrelov a podobne. 
  
 

Ďalšie povinnosti usporiadateľa: 

 S nákresmi všetkých úloh musí byť tiež vyvesený časový rozvrh 

súťaže a štartovné listiny jednotlivých disciplín (popripade online na 

mobile cez eurorodeo.eu ) 

 Pre všetky disciplíny musia byť pre 1. – 3. miesto v divíziách 

zabezpečené stuhy vo farbách predpísaných týmito pravidlami. 

 Po dohode s usporiadatelom je možné prisposobiť ceny. 
 

 1 miesto Modrá 

 2 miesto červená 

 3 miesto  žltá 
 

 Usporiadateľ zodpovedá za stav prevádzkovaných priestorov, vrátane 

arény a tréningových priestorov, správanie a kompetenciu osôb a iných 

predstaviteľov, ktorí sa podieľajú na usporiadaní súťaže. Usporiadateľ má 



možnosť za nevhodné a neprimerané správanie požiadať o opustenie 

areálu. 
 

 Usporiadateľ neberie žiadnu zodpovednosť za akýchkoľvek tretích 

strán , ich majetku a podobne. 
 

 NBHA  na seba neberie žiadnu povinnosť alebo zodpovednosť za 

bezpečnosť na tejto súťaži, čo sa týka účastníkov alebo akýchkoľvek tretích 

strán, alebo ich koní a majetku. 
 

1.Usporiadateľovi sa odporúča, pokiaľ to časový rozvrh dovoľuje, umožniť 
prihláseným účastníkom v jednotlivých disciplínach  vstup na kolbisko za 

účelom zoznámenia sa s kurzom disciplíny a tréningu. (nie je povinné 

opracovanie na kolbisku s postaveným patternom na danu disciplínu) 

Vstup je povolený jazdcovi aj s koňom v dannej disciplíne, v ktorej je 

prihlásený. 

Účastníci majú právo nacvičovať jednotlivé prvky či úlohy disciplíny ak to 

časový harmonogram povolí. 

Toto zoznamovanie sa s prekážkami je možné počas prípravy až po 

moment, keď technický delegát oznámi koniec trénovania prekážok a 

začne merať správne rozmery medzi jednotlivými prekážkami. 

Neukončenie trénovania prekážok po tomto  okamihu znamená 

diskvalifikáciu. 
 

2. Usporiadateľ je povinný zaplatiť všetkým rozhodcom ubytovanie, stravu, 

cestovné a odmeny za rozhodovanie  po skončení súťaží. ( je to ale vec 

dohody ) 
 

3. Usporiadateľ môže zabezpečiť bezplatnú stravu pre personál. 
 
 

4. Jazdci štartujú na pretekoch NBHA na vlastnú zodpovednosť. 
 

5. Výmena koňa uvedeného na prihláške v rovnakej disciplíne a triede je z 

dôvodu jeho zranenia možná,ale musí byť nahlasená  každá zmena. 

Výmena musí byť najneskôr 15 min. pred začiatkom disciplíny ohlásená 

kancelárii pretekov 

  

6. Zaplatené poplatky za ustajnenie, štartovné a ubytovanie môžu byť 



vrátené len vtedy, ak boli zle vyčíslené, a to iba do výšky chybného 

rozdielu. 
 

 7. Výsledky a originály rozhodcovských listín musia byť rozhodcom/ami 

podpísané. 

Kancelária je zodpovedná za korektné prepísanie výsledkov z 

rozhodcovských listín do systému NBHA Slovakia. 

Usporiadateľ je povinný originály  rozhodcovských listín odoslať do 48hod 

pracovných dní na adresu (od skončenia preteku) - email NBHA Slovakia. 
 

8. Po skončení súťaže majú možnosť účastníci súťaže  vyjadriť sa k jej 

priebehu prostredníctvom - na facebooku nbha slovakia pomocou správy 

alebo emailom. 
 
 

  

9. Usporiadateľ má vyhradené právo odložiť alebo odvolať usporiadanie 

súťaží, ak má k tomu závažné dôvody. 

Všetky poplatky zinkasované vopred je povinný vrátiť odosielateľom. 

Len 50 % poplatkov vracia z dôvodu odloženia pre požiar, víchricu, 

povodeň a pod. za predpokladu, že do troch mesiacov ponúkne 

usporiadanie nových súťaží. 
V prípade, že nebude náhradný termín do troch mesiacov usporiadateľ 
vráti všetky poplatky v plnej výške. 
 
 

10. Po skončení každej súťažnej disciplíny musia byť okamžite vyvesené 

výsledky alebo ich kópie, a to na dostupnom mieste pre všetkých 

účastníkov preteku ( facebook nbha slovakia , www.nbhaslovakia.sk 

(Je povinnosťou usporiadateľa zabezpečiť na to kompetentnú osobu.) 

po  vyhodnotení a skončení preteku je povinná NBHA uverejniť 

vysledkové listiny na www.nbha.sk alebo na fb: nbha slovakia do 48 hodín od 

skončenia preteku. 
 

11.Výška štartovného pre jednotlivé disciplíny musí byť uvedená v 

propozíciách pretekov a jeho výška nesmie byť po uznaní súťaže menená. 
 
 
 

 

http://www.nbha.sk/


Práva a povinnosti člena 
 

Členovia NBHA Slovakia majú na základe právo: 

 podieľať sa na činnosti NBHA Slovakia 

 voliť do orgánov NBHA slovakia (platí len pre členov starších ako 18 

rokov). 

 od 18 rokov byť volený do výkonných orgánov NBHA slovakia 

 predkladať na orgány NBHA slovakia podnety a sťažnosti a žiadať o 

ich vyjadrenie sa k nim, 

 byť pravidelne informovaný o aktivitách NBHA slovakia. 
 

Ako sa stať členom : 

 

členom  asociácie NBHA sa stáva osoba po vyplatení členského prispevku. 

Od vyplatenia členského príspevku sa osoba stáva členom. 

Člesnký poplatok može vyplatiť v priebehu celej sezony je to na jeho 

osobnom uvážení. 
 

Tento poplatok može osoba vyplatiť : 

- na mieste na preteku 

- prevodom na účet NBHA Slovakia 

- Na sneme 
 
 

Pre rok 2021 je Výška členského poplatku 

OPEN: 40 EUR 

Mládež- YOUTH : 30 EUR 

Nejazdiaci člen : 30 EUR 
 

 Povinnosti členov sú hlavne: 

 riadne a včas platiť členské príspevky 

 dodržiavať stanovy a pravidlá NBHA slovakia a znenie týchto 

pravidiel, 

 aktívne sa podieľať na plnení cieľov NBHA slovakia. 

Práva a povinnosti člena sa na základe zmien schválených snemom dňa 

24.6.2021 budú meniť na sezonu 2021 rozhodnutím ministertva vnutra SR 

informácie o zmenách budú publikované v tlačive – Pravidlá NBHA 

Slovakia na rok 2021 
 
 
 



 
 

USTANOVENIA PRE SÚŤAŽIACICH 
 

1.Prihlášky do súťaží sa posielaju napr. : cez email , web www.nbha.sk alebo  

cez www.eurorodeo.eu 

Súťažiaci mladší ako 18 rokov musí mať písomný súhlas zákonného 

zástupcu (úradne overené čestné prehlásenie). Originál tohto tlačiva je 

súťažiaci povinný pred prvým štartom v danej sezóne vložiť do svojho 

profile v na skenovanej podobe alebo poslať  emailom  na email  alebo ho 

môže so sebou nosiť všade osobne poprípade si ho môže NBHA 

okopírovať a jazdec si ho nemusí nosiť. 
 
Tlačivo nájdete na www.nbha.sk 
 

2. Súťažiaci môže byť diskvalifikovaný počas pretekov za tieto 

priestupky: 

 vplyv alkoholu, narkotík alebo drogy, či iných substancií 
halucinogénneho charakteru 

 hrubosť 

 akékoľvek prejavy nešportového správania (napr. vulgárne prejavy a 

gestá) 

 ak mládež (do 18 rokov) 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, 

 každý súťažiaci je sám zodpovedný, aby odštartoval v stanovenom 

poradí a nezdržiaval priebeh súťaže, inak môže byť diskvalifikovaný 

(na príchod do arény má jazdec k dispozícii 1 min. od povolenia 

štartu rozhodcom). 
 

 3.Každý kôň musí mať pas s platnými veterinárnymi vakcináciami v 

súlade s veterinárnymi predpismi SR. Potvrdenie musí byť 
predložené pred vyložením koňa v mieste súťaží. Usporiadateľ je za 

to plne zodpovedný. 
 
 

4. Odporúča sa každému majiteľovi koňa poistiť. 
 

http://www.nbhaslovakia.sk/
http://www.eurorodeo.eu/


 

 5. Ak jazdec, majiteľ koňa alebo jeho zástupca budú napomáhať 
nešportovému správaniu v záujme účastníka alebo porušia zásady 

slušnosti, môže byť jazdcovi na danej súťaži odrieknuté právo 

štartovať na danom preteku. Toto rozhodnutie je výhradne v 

kompetencii rozhodcu. 
 
 

 6. Každý účastník, ktorý vo vnútri kolbiska prijme pomoc, bude 

diskvalifikovaný. Pomoc môže byť poskytnutá iba v iných 

kategóriach ako napr. Kategória mládež – youth, deti do 18 rokov, 

para western. 
 
 

7. Štartovná listina musí byť vyvesená min. pol hodinu pred začiatkom 

disciplíny na opracovisku. Usporiadateľ je povinný na to zabezpečiť osobu 

počas celého trvania preteku. 
 

8. Poradie štartujúcich je záväzne predpísané. Pri nedodržaní poradia štartu 

účastníkom nasleduje jeho diskvalifikácia. Ak sa jazdec nedostaví na štart  

danej disciplíny do 1 min na povolenie štartu od rouhodcu nasleduje 

diskvalifikácia bez možnosti opakovať jazdu. Je zakázane jazdcom 

zvýhodňovať si štart zapísaním sa každým 5. jazdcom v poradí za účelom 

zvýhodnenia svojej jazdy hneď po bránení traktora, za týmto účelom sa 

losuje kedy začína traktor brániť alebo to určí automaticky počítač. 
 

9. Štartovné čísla sú povinné iba ak si ich usporiadateľ žiada (usporiadateľ 

ponuka pri prihlásení na preteky štartovné čísla) 

Štartovné čísla  sa upevňujú za zadnou rázsochou na oboch stranách sedla 

na dobre viditeľnom mieste. Alebo sa môžu upevňovať jazdcom štartovné 

čísla na chrbát. Dvojica, ktorá bude štartovať s nesprávnym alebo 

nečitateľným štartovným číslom v disciplínach, v ktorých sú čísla povinné, 

bude diskvalifikovaná.  Alebo ak sa príde na to že jazdec mal ineho kona 

ako mal mať v štartovnej listine bude vylúčený . Diskvalifikovaný bez 

nároku vratenia penazí.   
 

10. Súťažiaci a majiteľ koňa musia vziať na vedomie, že súťažiaci zastupuje 

majiteľa v záležitostiach týkajúcich sa koňa pri súťaži. 
 
 



VŠEOBECNÉ JAZDECKÉ USTANOVENIA A SÚŤAŽNÉ 

DISCIPLÍNY 
 

1. Vek koňa sa stanoví podľa bežných zvyklostí (odstavča, roček atď.). 

Kone smú prvýkrát štartovať na preteku ak v danom roku kôň dovrši 3 

roky. 
 

2.Rozhodca môže koňa s tesnejším podbradným remienkom alebo 

retiazkou, zranením v hube (viditeľná krv) alebo s iným zranením 

diskvalifikovať. Porada -rozhodca s veterinárom je možná. 
 

3. Súťažiaci sa nesmie žiadnym spôsobom k sedlu priviazať alebo 

pripevniť , ale povolené sú gumičky na strmeň na pripevnenie nohy aby v 

tej rýchlosti jazdec mal nohu v strmeni a nestratil poprípade balanc. 
 

4.Kvôli zlej výstroji alebo zlému príslušenstvu je opakovanie súťažnej 

jazdy vylúčené. 
 

5.V každej súťaži môže rozhodca požadovať odstránenie časti výstroja, ak 

je presvedčený, že taká časť výstroja spôsobí ne fér zvýhodnenie koňa 

alebo jazdca proti ostatným, alebo že by taká súčasť výstroja pôsobila na 

koňa nehumánne. 
 
 

6.Ostrohy a bič  nesmú byť použité pred podbrušníkom. 
 

 
 
 
 
 
 

ROZHODCOVIA 
 

Rozhodca posudzuje každého koňa a jazdca, ktorý mu je predvedený, 

poctivo, spravodlivo, nestranne a prísne, podľa jeho výkonov a vzhľadu, 

ako nariaďujú pravidlá. 

Domáci rozhodca musí byť min. jeden  národný rozhodca. 

Zahraničný rozhodca môže byť nasadený aj v súťaži ostatných typov.  

Zároveň nasadený ring steward musí spoľahlivo poznať pravidlá NBHA 

Slovakia 
 
 



Ak rozhodca svoju účasť na príslušnej súťaži prisľúbi a dodatočne z 

vážnych dôvodov odriekne, musí toto okamžite oznámiť  organizátorovi 

alebo hlavným rozhodcom a poprípade može za seba nájsť náhradu(iného 

rozhodcu) 
 

Rozhodca je povinný po dostavení sa na miesto konania súťaže okamžite 

nadviazať kontakt s organizátormi súťaže. 
 

Rozhodca vstupuje na kolbisko  pred začiatkom prvej disciplíny (rozhodca 

vstupuje na arénu podľa časového harmonogramu) 
 

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

všetkých westernových súťažiach westernový odev, vrátane klobúka a 

vysokých topánok. 

  

Umiestnenie koní na konkrétnom mieste je výhradne rozhodnutím 

rozhodcu. 

Jeho rozhodnutie je konečné. 

Dvojité alebo viac umiestnenie súťažiacich (napr.dvaja na jednom mieste)   

 O konečnom umiestnení rozhodne dohoda medzi umiestnenými a to napr. 

Obidvaja budú ocenený ale výhra sa delí , rozjazda, príp. po dohode 

jazdcov hod mince. 
 

Ak je hodnotenie disciplíny ukončené, táto disciplína nesmie byť znovu 

opakovaná. 

Ak rozhodca podpísal listinu výsledkov, nesmie byť výsledok na tejto 

listine menený. 
 
 

Výnimka: 

 pri uznaní protestu môže byť opravené poradie, (nesmie byť 

znevýhodnenie jazdca nad druhymi ) 

 jednoznačné počtové chyby pri sčítaní môžu byť opravené. 
 

Každý rozhodca musí uviesť presný počet súťažiacich v rozhodcovskej 

listine. 

Uvedené výsledky v tejto listine musí podpísať. 
 

Akákoľvek rozprava medzi rozhodcom a súťažiacim za zamerom 

uľahčenia si vecí , a podobne  nie je povolená. 



 

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 spolu s hlavným usporiadateľom alebo zástupca 

výkonných orgánov NBHA slovakia 

V prípade pozitívneho výsledku musí byť o tom vykonaný zápis. A ak 

jazdec sa zúčastní na dalších pretekoch a bude zase pod omamnými 

látkami jazdec bude dikvalifikovaný po celú sezonu alebo podla 

rozhodnutia rozhodcu s odkomunikovaním s predsednictvom nbha bude 

určená postuponsť. (diskvalifikácia na určité obdobie, neprijatie za člena , 

vyradenie z členstva podobne) 

 

 
 

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. 
 

Každému rozhodcovi musia byť vyplatene všetky poplatky  za 

rozhodovanie – vyplatennie po skončení súťaží. 
 
 

Rozhodca môže ľubovolne skontrolovať uzdenie, stopy po zraneniach 

počas súťaže, pri nadmernom používaní ostrôh. 
 

Rozhodca je povinný preveriť požiadavku jazdca , ako sú napr. Podozrenie 

na danú vec ako podvadzanie a podobne. 

Rozhodca ale nesmie viac komunikovať a vysvetľovať svoje rozhodnutie v 

danej chvíli s jazdcami a ostanými osobami. (viď . Viac rozpísané 

pravidlá) 
 

Po skončení preteku najneskôr do 15 min po ukončení majú nárok jazdci 

upomenúť na nevšimnutú chybu . (napr. Zle zapísaný čas a podobne)   
 

 Protesty a iné požiadavky sa podávjú len v priebehu preteku, nikdy nie po 

ukončení disciplíny. 



Pri proteste na daný problém je hlavnou vecou preveriť a riešiť situáciu. 

Rozhodnutie rozhodcu je definitívne a nemenné. 

Rozhodca má možnosť sa poradiť s organizátorom , prezidentom asociácie 

alebo zástupcom asociácie o postupe konania. 

 (vzhľadom aby nedošlo k nedorozumeniam nesmie rozhodca rozviesť 

dlhú konverzáciu medzi daými osobami ) 

Po ukončení preteku je možné podať list o preverenie danej situácie, ktorý 

bude zaslaný na adresu NBHA slovakia. 
 
 
 

Rozhodcovia môžu: 

 používať podľa svojho uváženia služby ring stewarda, technického 

delegáta alebo rozhodcov schválených NBHA slovakia , 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 uzdení a má pritom nezahojenú alebo krvácajúcu ranu. 

  Rana ,ktorá prichádza do styku s uzdením, alebo ak kôň pôsobí 
otupelo, je letargický, vychudnutý, preťažený alebo príliš unavený ho 

môže  rozhodca diskvalifikovať 

 Môže diskvalifikovať koňa a jazdca kedykoľvek, ak mu krvácajú ústa  

slabiny, alebo iná čast tela. 

 Môže diskvalifikovať dvojicu kedykoľvek, ak je papuľa koňa, nohy, 

podbrušník a podobne  spútaná či zviazaná. 

 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. 

 povoliť súťažiacim, ktorí získali ,,No-Time,, dokončiť predpísaný 

pattern, pokiaľ sa súťažiaci nepokúša použiť nadmerný tréning alebo 

iné násilie 

 Za používanie pobádacích pomôcok po získaní No-Time rozhodca 

najskôr músí upozorniť jazdca za porušnie pravidiel , ak jazdec 

naďalej ignoruje upozornenie ,rozhodca môže udeliť diskvalifikáciu 

na nasledovné disciplíny. 
 

 
 

Rozhodca nesmie: 

 počas rozhodovania jazdiť na koni, ani sa žiadnym spôsobom 

zúčastňovať roly súťažiaceho. (jazdiť a štartovať môže iba ak danú 

disciplínu nemá náplň práce byť rozhodcom) 

 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. 
 

V prípade triedy s viacerými rozhodcami bude určený hlavný rozhodca. 

Rozhodcovia by nemali byť oboznámení s výsledkami druhých rozhodcov, 

pokiaľ všetci rozhodcovia neukončili svoje rozhodovanie.    
 

 S rozhodcom schváleným NBHA Slovakia 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. 

 Za nezdvorilé správanie voči rozhodcovi má rozhodca právo v jeho 

uvážení položiť trest či už diskvalifikáciou na jednu disciplínu, na 

celý pretek alebo ma celu sezonu.   
 

 



Upozornenie pre rozhodcov: 

 

 Rozhodcovia majú mať na pamäti, že pokiaľ rozhodujú, reprezentujú 

NBHA Slovakia. Dôrazne sa odporúča, aby boli primerane oblečení a 

reprezentovali svoje postavenie. 

 Rozhodcom sa odporúča nezdržiavať sa v kolbisku skôr ako 30 min. 

pred plánovaným štartom súťaže. Inak len v prípade núdze, ak ich o 

to požiada usporiadateľ. 
 Rozhodca sa musí správať vhodným spôsobom na akciách konaných 

pod hlavičkou NBHA Slovakia. Akýkoľvek jeho morálny poklesok 

pred a v priebehu súťaže, používanie vulgárnych, hrubých slov alebo 

akékoľvek iné nevhodné správanie (či už v kolbisku, alebo mimo 

neho) v priebehu súťaže povedie k výsluchu tohto konania pred 

náležitou komisiou. 

 Rozhodca, ktorý na seba prevezme záväzok účasti na súťaži 

povolenej zo strany NBHA slovakia, je zodpovedný za splnenie tohto 

záväzku. 

 V prípade, že by sa rozhodca nemohol z určitých dôvodov na 

podujatí zúčastniť, je povinný zabezpečiť náhradníka. Rozhodca 

rovnako musí upovedomiť o tomto čine  ostatných rozhodcov. 
 
 

TECHNICKÝ DELEGÁT 

  

Technického delegáta konkrétneho preteku si vyberá usporiadateľ. 
 

Technický delegát dohliada menom NBHA slovakia na dodržiavanie 

pravidiel a ustanovení uvedených v týchto pravidlách. 

Je k tomu splnomocnený prostredníctvom NBHA slovakia. 

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.). 
 
 

 Náklady na účasť technického delegáta na pretekoch hradí 
usporiadateľ pretekov. 

 Technický delegát dohliada zároveň na hlásateľňu. Osoby, ktoré 

nemajú na hlásateľni stanovené úlohy, nemajú na hlásateľňu  prístup. 



 Technický delegát kontroluje prekážky, ich rozmery, umiestnenie a 

usporiadane a úlohy všetkých ostatných disciplín. 

 Technický delegát môže prehliadnuť 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. 

 Technický delegát je povinný skontrolovať, či usporiadateľ zaistil 

všetko. 

 Pred začiatkom súťaží skontroluje predpísanú výstroj a upozorní na 

nedostatky. 
 
 
 

RING STEWARD 
 

 Pre všetky schválené súťaže 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 ring stewarda. 

 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. 

 Ring steward sa spolu podieľa 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. 

 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. 

 Ring steward a technický delegát majú právo a povinnosť vo vnútri i 

mimo kolbiska napomenúť súťažiaceho za nešportové správanie a toto 

oznámiť rozhodcovi. 

 Je dôležité, aby sa ring steward sa vyznal v nástupe koní, ak ho o 

nástup rozhodca požiada, kým rozhodca uzavrie svoje hodnotenie. 

 Ring steward musí mať od usporiadateľa  po skončení súťaže 

vyplatenú finančnú odmenu. 
 
 
 
 

HLAVNÝ USPORIADATEĽ - riaditeľ pretekov 
 

 Funkciu hlavného usporiadateľa môže vykonávať každá plnoletá 

osoba, ak má zodpovedajúce skúsenosti a schopnosti a ak jej bola NBHA 

Slovakia táto činnosť uznaná. Doporučuje sa účasť na školení rozhodcov. 
 

 Hlavný usporiadateľ je zodpovedný za celkovú organizáciu súťaže. 
 

 Hlavný usporiadateľ má nárok po dohode s NBHA Slovakia stanoviť 

si na pretekoch podmienky správania a podobne. Po tejto dohode následne 

uverjení NBHA Slovakia tieto podmienky pre všetkých zúčastnených. 
 

 Hlavný usporiadateľ má povinnosť bezpodmienečne trvať na 

dodržiavaní všetkých ustanovení týchto pravidiel. Hlavný usporiadateľ po celú 

dobu vynakladá všetko úsilie na zaistenie pohodlia koní, súťažiacich, divákov 

a funkcionárov a je zodpovedný za udržiavanie čistoty a poriadku v priebehu 

celej súťaže. 
 

 Hlavný usporiadateľ je zodpovedný za spracovanie a odoslanie 

všetkých materiálov potrebných pre účastníkov (formulárov). Dohliada na 

dodržanie časového rozvrhu súťaží. 
 
 
 
 



 Hlavný usporiadateľ je zodpovedný za celkový dojem zo súťaží a má 

byť pripravený podporovať prácu rozhodcov a ring stewarda vo všetkých 

smeroch. 
 

 Ak je jazdcovi nariadená dychová skúška, hlavný usporiadateľ 
musí byť prítomný a urobiť zápis. 

 

 Hlavný usporiadateľ stanoví kompetentnú osobu, aby dohliadala na 

opracovisko. 
 

 Štartovné listiny musia byť min. pol hodinu pred začiatkom 

disciplíny vyvesené na opracovisku. Je povinnosťou hlavného usporiadateľa 

zabezpečiť na to určenú osobu na vyvesenie štartových a výsledkových listn 
 

 

 

HLÁSATEĽŇA 
 

Hlásateľ môže divákov zoznámiť s údajmi o jazdcoch a koňoch, poprípade 

sponzoroch počas prestávky pred súťažou. Pri súťaži predstaví jazdca a po 

ukončení oznámi jeho výsledok. Usporiadateľ je pri súťažiach  povinný 

zaistiť vysielačky medzi hlásateľňou a kolbiskom. 
 

 Uprednostnený prístup na hlásateľňu majú: 

 hlavný usporiadateľ, 
 zapisovateľ, 

 rozhodcovský zbor, 

 hlásateľ, 

 zvukár, 

 časomerač, 

 kameraman, 

 členovia výkonných orgánov NBHA slovakia 

 osoba zodpovedná za dekoráciu. 

  jazdci prihlásenia sa na pretek vyplatenia výhry a podobne. 

 
 
 
 
 
 



ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 
 

 Usporiadateľ je povinný zaistiť zdravotnú službu po celú dobu súťaží 
a viditeľne označiť jej stanovisko alebo zabezpečí , že po telefonickom 

kontaktovaní na integrovaný záchranny systém – 112 bude rýchla zdravotná 

pomoc privolaná na miesto konania súťaže v čo najkratšom čase. 
 
 

VETERINÁRNA SLUŽBA 
 

 Pri súťažiach  musí byť zabezpečený  veterinárny lekár. 
 

 Rozhodca, technický delegát, hlavný usporiadateľ a veterinár môžu 

navrhnúť kontrolu ktoréhokoľvek koňa, ak je podozrenie z podania 

dopingových látok alebo ak je kôň zranený. Vyššie uvedené opatrenia môžu 

byť sprísnené, toto však musí byť uvedené v propozíciách. 
 

Veterinár:  nezabezpečený 
 

Správca opracoviska:  Silvester Križan 

Kováč: nezabezpečený 
 

Lekárska služba:  nezabezpečená 

 
 

DOPINGOVÁ KONTROLA 
 

 Poslaním prihlášky sa každý účastník zaväzuje, že súhlasí s 

dopingovou kontrolou u svojho koňa. 
 

 Ak sa dopingovou kontrolou potvrdí príjem nepovolených látok, 

nesie účastník všetky náklady na túto kontrolu. Ako pri potvrdení dopingovej 

látky, tak pri odoprení dopingovej kontroly sú ďalšie prebiehajúce súťaže v 

sezóne pre jazdca i koňa odopreté. 
 

 Očkovania, ktoré boli v tomto roku absolvované, môžu mať vplyv na 

výsledky dopingovej kontroly. Je preto nutné mať od veterinára potvrdenie, v 

ktorom musí byť uvedený dátum očkovania, prípravok, rozpúšťadlo a 

dávkovanie poskytnutého prípravku. 
 

 Každý kôň, ktorý použije lieky alebo operatívny zákrok na zlepšenie 

alebo utlmenie svojej výkonnosti, utšeniu bolesti alebo zmenu svojho 

prirodzeného tvaru, je vylúčený zo súťaží. (nepovolené látky) 

 



 
 

 Pri zistení dopingu platí kontrolu a vyšetrenia jazdec 

 pri nezistení dopingu (len upozornenie za podozrenie za doping platí 

kauciu daná osoba ,ktorá podala podozrenie) (odhadovaný prispevok na 

dopingové vyšetrenie je určený veterinárom) 
 
 

 Úprava dopingových formulárov sa riadi nariadením štátnej veterinárnej 

správy SR. 
 

 
 
 

Barrel race: 
 NBHA Barrel Race je časovo meraná súťaž využívajúce troch 

rovnakých barelov postavených v troj lístkovom vzore. 

 Na súťažiach NBHA sa používajú 200 l plechové sudy s uzavretými 

koncami. Sudy však musia byť prázdne. Nesmú mať žiadne závažia, ktoré by 

zmenšovalo možnosť, že sa sudy budú prevracať. 
 Môžu byť ale na barreloch „plachty -obaly kvôli napr. zverejneniu 

sponzorov.( iba ak to nenaruší stabilitu barrelu) 

 V prípade výpadku elektrického prúdu alebo poškodenia časomiery 

musia byť pripravené dvoje stopky určené pre ručné meranie času. 

 V prípade ručného merania času sa spriemerujú časy oboch 

časomeračov. 

 Čas sa meria od okamihu, keď nozdry koňa dosiahnu štartovnú čiaru 

do okamihu, keď nozdry koňa pretnú cieľovú čiaru. 

 Štartovná čiara – musí byť vyznačená do konca trvania súťaže, 

časomiera môže byť umiestnená len na línii štartovnej čiary. 

 Brána – brána musí byť umiestnená na najvýhodnejšom mieste, aby 

umožnila jazdcom štartovať čo najjednoduchším spôsobom. Jej rozmery by 

mali byť min. 2m do šírky s otváraním prostredníctvom jedného alebo dvoch 

krídel. 

 Jazdci môžu štartovať  letmým štartom alebo nasadnutím na koňa 

pred arénou. Jazdci môžu použiť pomoc podkoniara pri zavedení koňa ku 

aréne. - Pomoc v aréne je zakázaná. 

 Nasadať v aréne bez pomoci iného človeka je povolená. 

 Po vyhlásení jazdca na štart má jazdec 1 minútu na odštartovanie, ak 

tak do minúty neurobí, bude diskvalifikovaný. 



 Po odštartovaní jazdca musí technický personál bránu zatvoriť, brána 

sa otvorí až po bezpečnom ukončení jazdy štartovej dvojice. 

  Alebo jazdec môže vybehnúť von z arény ak tým nikoho neohrozuje, 

ale môže si na požiadanie jazdec arénu zatvoriť. 

 Jazdec môže štartovať s neobmedzeným počtom koní v jednej 

disciplíne. 

 Jazdci do 18 rokov sú povinní nosiť trojbodovú ochrannú prilbu 

pripevnenú na hlave vždy keď sa so svojím koňom nachádzajú na 

opracovisku alebo v aréne. 

 Bič – BARRELOVÝ bič je povolený v aréne aj na pracovisku. Bič sa 

nesmie použivať pred podbrušníkom. (za nadmerné používanie biču či už na 

kolbisku , opracovisku alebo mimo týchto arén bude udelená diskvalifikácia) 

 Nadmerne  používanie biča  môže viesť k diskvalifikácii. 

 Povolené sú 2 typy bičov – bič na ruku jazdca alebo pripevnený o 

sedlo(hrušku sedla) môže byť nylonový, kožený alebo kombinovaný. 

 Ostrohy sú povolené, povolené sú aj prelepené páskou ale taktiež za 

nadmerné používanie, krvavé rany a podobne bude jazdcovi udelená 

diskvalifikácia. 

 Povolené sú aj chrániče kolien 

 Zubadlá všetkého bežného typu sú povolené ak koňovi nespôsobujú 

krvavé rany a podobne. Je povinnosťou rozhodcu diskvalifikovať jazdca v 

prípade ,že zbadá na koni stopy krvy od zubadla alebo ostroh. 

 V prípade zhodného času súťažiaci s rovnakým časom pôjdu ďalšie 

kolo (run-off). Aby pretekár s najlepším časom zvíťazil, a delia sa o dve za 

sebou idúce miesta, nesmie mať čas v tomto kole viac ako o dve sekundy 

pomalší ako v prvom kole. 

 gumičky na strmeň nepratí medzi priväzovanie sa o sedlo. Sú 

povolené len ak sa dokážu rýchlo roztrhnúť napríklad pri páde a podobne. 

 Za pomýlenie trate je jazdec diskvalifikovaný. 

 Rozhodca má právo na akúkoľvek kontrolu koňa či jazdca. 

 Rozhodca môže jazdca diskvalifikovať za poháňanie koňa pred 

podbrušníkom, ne humánnosť, hrubé narábanie so zvieratami, nešportové 

správanie, za nedostavenie sa na štart do 1 minúty od vyhlásenia štartu, za 

pomýlenie trate. 

 Vzor (pattern) na NBHA Barrel Race musia spĺňať tieto podmienky: 

 najmenej 15 stôp (4,5m) medzi každým z prvých dvoch barelov a 

hradením arény. 



 minimálne 21 stôp (6,4m) medzi tretím barelom a zadnou stenou 

arény. 

 minimálne 30 stôp (9m) medzi čiarou na meranie času a prvým 

barelom. 

 Usporiadatelia použije pattern aby vyhovel ich aréne. 

 Jazdec má na výber, či obíde ako prvý barel vľavo alebo vpravo. 
 

 Tu je zobrazené ako z ktorej strany sa môže štartovať 

 (obrázok vľavo-sa začína na pravý barrel, obrázok vpravo sa začína 

na ľavý barrel) 

  
 

 
 

-Gumičky na strmene a pripevnenie- pridržanie nohy v strmeni 

 



 Zobrazené chrániče jazdca na kolenách 
 

 
 
 
 

 Tu je zobrazené aké barrely- sudy sú povolené na pretekoch. 

 Povolené sú plechové 200l barrely- sudy 

 Sudy však musia byť prázdne. 

 Nesmú mať žiadne závažia, ktoré by zmenšovalo možnosť, že sa sudy 

budú prevracať. 
 Môžu byť ale na barreloch „plachty -obaly kvôli napr. zverejneniu 

sponzorov.( iba ak to nenaruší stabilitu barrelu) 

 Na ľavom obrázku je 200l plechový barrel bez plachty. 

 Na pravom obrázku je 200l plechový barrel s plachtou ,kde sú 

zobrazené napr reklamy, sponzori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Pole Bendig: 
 NBHA Pole Bending je časovo meraná súťaž využívajúce šiestich 

plastových tyčí rozmiestnených v priamej rade za sebou. 

 Tyče musia byť 1,8m vysokej s priemerom maximálne 5 cm, ich 

podstavce môžu mať priemer maximálne 35 cm. 

 Vzor (pattern) na NBHA Pole Bending musí spĺňať tieto podmienky: 

najmenej 21 stôp (6,4 m) medzi prvou tyčou a čiarou meranie času. 

 21stôp (6,4 m) medzi každou z tyčí 
 minimálne 21 stôp (6,4 m) medzi poslednou tyčou a zadným 

hradením, žiadna z tyčí nesmie byť bližšie než 6,4m k akejkoľvek stene arény. 

 Štartovná čiara – musí byť vyznačená do konca trvania súťaže, 

časomiera môže byť umiestnená len na línii štartovnej čiary. 

 Brána – brána musí byť umiestnená na najvýhodnejšom mieste, aby 

umožnila jazdcom štartovať čo najjednoduchším spôsobom. Jej rozmery by 

mali byť min. 2m do šírky s otváraním prostredníctvom jedného alebo dvoch 

krídel. 

 Jazdci môžu štartovať  letmým štartom alebo nasadnutím na koňa 

pred arénou. Jazdci môžu použiť pomoc podkoniara pri zavedení koňa ku 

aréne. - Pomoc v aréne je zakázaná. 

  Nasadať v aréne bez pomoci iného človeka je povolená. 

 Po vyhlásení jazdca na štart má jazdec 1 minútu na odštartovanie, ak 

tak do minúty neurobí, bude diskvalifikovaný. 

 Po odštartovaní jazdca musí technický personál bránu zatvoriť, brána 

sa otvorí až po bezpečnom ukončení jazdy štartovej dvojice. 

 Alebo jazdec môže vybehnúť von z arény ak tým nikoho neohrozuje, 

ale môže si na požiadanie jazdec arénu zatvoriť. 

 Jazdec môže štartovať s neobmedzeným počtom koní v jednej 

disciplíne. 

Jazdci do 18 rokov sú povinní nosiť trojbodovú ochrannú prilbu 

pripevnenú na hlave vždy keď sa so svojím koňom nachádzajú na 

opracovisku alebo v aréne. 

 Bič –   barrelový bič je povolený v aréne aj na pracovisku. Bič sa 

nesmie použivať pred podbrušníkom. (za nadmerné používanie biču či už na 

kolbisku , opracovisku alebo mimo týchto arén bude udelená diskvalifikácia) 



 Nadmerne  používanie biča  môže viesť k diskvalifikácii. 

 Povolené sú 2 typy bičov – bič na ruku jazdca alebo pripevnený o 

sedlo(hrušku sedla) môže byť nylonový, kožený alebo kombinovaný. 

 Ostrohy sú povolené, povolené sú aj prelepené páskou ale taktiež za 

nadmerné používanie, krvavé rany a podobne bude jazdcovi udelená 

diskvalifikácia. 

 Povolené sú aj chrániče kolien 

 Zubadlá všetkého typu sú povolené ak koňovi nespôsobujú krvavé 

rany a podobne. 

 V prípade zhodného času súťažiaci s rovnakým časom pôjdu ďalšie 

kolo (run-off). Aby pretekár s najlepším časom zvíťazil, a delia sa o dve za 

sebou idúce miesta, nesmie mať čas v tomto kole viac ako o dve sekundy 

pomalší ako v prvom kole. 

 gumičky na strmeň nepratí medzi priväzovanie sa o sedlo. Sú 

povolené len ak sa dokážu rýchlo roztrhnúť napriklad pri páde a podobne  

inak to bude braté ako priviazanie sa o sedlo. 

 Za pomýlenie trate je jazdec diskalifikovaný. 

 Rozhodca má právo na akúkoľvek kontrolu koňa či jazdca. 

 Rozhodca môže jazdca diskvalifikovať za poháňanie koňa pred 

podbrušníkom, ne humánnosť, hrubé narábanie so zvieratami, nešportové 

správanie, za nedostavenie sa na štart do 1 minúty od vyhlásenia štartu, za 

pomýlenie trate. 

 Jazdec má na výber, či pattern začne zľava alebo sprava. 

 Tieto NBHA pravidlá môžu podliehať zmenám kedykoľvek sú 

zistené nedostačujúcimi pre záujmy NBHA a jej členov. 

 Každá záležitosť, ktorá nie je zahrnutá v týchto pravidlách, by mala 

byť posúdená a rozhodnutá radou NBHA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pole bending :  (21 stôp- 6,4m) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



(obrazok tyče a stojanu na PB) 

 Pole bendingová tyč so stojanom a stojan ktorý vyhovuje pravidlám 

NBHA: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kvalifikácia na Majstrovstvá Slovenska: 

 

kvalifikovanie na MSR pod NBHA Slovakia: 

jazdec musí mať zaplatené členstvo plus musí absolvovať aspoň 2 

preteky v danej sezone.   

Pri organizovaní MSR v spojení s inými asociáciami je kvalifikácia 

vecou dohody medzi asociáciami. 
 

 
 

Zúčastnenie sa na pretekoch typu Majstrovstiev europy: 

 NBHA Slovakia ponúka možnosť pomoci jazdcom s prihlaškami a 

podobnými vecami na prihlásenie na ME ak jazdec o to požiada NBHA 

Slovakia (môže sa informovať na uvedenom tel čísle alebo email – tieto 

informácie sú uvedené dole). 
 
 

Podmienky povrchu: 

 Povrch v aréne musí zostať konzistentné po celú dobu súťaže. 

 Zem okolo barelov musí byť pripravená a zrovnaná po každých 5 

alebo menej pretekároch. 

 Počet nižší ako 5 môže byť stanovený riaditeľom súťaže. 

 Spôsob spracovania povrchu treba robiť nástrojom na úpravu arény  

(bránami na bránenie) , ktorý ťahá z niektorých z typov motorových vozidiel 

(traktor , štvorkolka). -ručné hrabanie je neprijateľné. 

 Ručné hrabanie sa vykonáva po každom jazdcovi. 
 

 Všade vo svete je veľmi rozšírený tento stroj- brány na rýchlu a 

kvalitnú úpravu arén. 

 Tento stroj má viacero vymožeností ako napr. ľahkú a rýchlu 

manipuláciu ,nastavovanie stroja do rôznej hĺbky úpravy povrchu. 
 



 
 

  Kolbisko a opracovisko: 

 Kolbisko musí byť v priebehu súťaží oddelené od divákov a jeho 

poloha by mala divákom poskytovať čo najlepší výhľad. 

 Prístup účastníkov na opracovisko nesmie viesť cez kolbisko, alebo 

tento prechod musí byť oddelený pevným hradením tak, aby sa 

zabránilo prechádzajúcim koňom vniknúť na kolbisko. 

 V priebehu súťaže sa neodporúča prechádzať s koňmi okolo kolbiska. 

 Súťažiaci musia mať z opracoviska taký prístup na kolbisko a do 

stajní, aby nedošlo k ohrozeniu divákov po bezpečnostnej stránke. 
 
 

No Time- diskvalifikácia: 

 Súťažiaci budú mať "No Time", ak jazdec nedodrží pattern. 

 Súťažiaci bude diskvalifikovaný za prejdenie patternu mimo poradia, 

ktoré mu bolo udelené. 

 Je zodpovednosťou súťažiaceho poznať správnu trasu a jeho pozíciu 

pretože za zlé prejdenie patternu bude udelený No Time. 

 Súťažiaci budú mať "No Time" za prevrhnutie barelu / zhodenie tyče. 

"No Time" bude takisto udelený, ak sa barel/ tyč prevráti a znovu sa sám 

postaví na druhý koniec. 

 Dotknutie sa barelu / tyče vrátane pridržanie pred pádom je povolené 

bez penalizácie. 

 Súťažiaci budú mať "No Time", ak kôň s jazdcom spadne počas 



jazdy, alebo keď jazdec spadne z koňa. 

 Ak je v priebehu jazdy barel / tyč presunutý z jeho značky, musí byť 
prestavaný do správnej pozície ešte pred jazdou ďalšieho jazdca. 

 

 Na urýchlenie napravenia barrelu alebo tyče odporúčam: 

 keď bude vymeraný pattern ,ktorý je vhodný do tej arény tak sa na 

stenu- ohradu pripevní špagát s mierou končiacou kde by mal byť barrel- tyč 

na mieste a pomocou toho špagátu ktorý má mieru kde má byť umiestnený 

barrel sa rýchlejšie usadí barrel na miesto a nemusí sa stále premeriavať 
pattern metrom. 

 No Time bude udelený ,keď kôň spomalí jazdu tak ,že zastaví počas 

štartu (napr. keď obieha barrel a za nejakých okolností sa zastaví  prepuší 

plynulú jazdu  ako napríklad prejdenie do kroku alebo zastavenie za uváženia 

rozhodcov.) 
 

 (pád jazdca a koňa – D) nesedí obkročmo. 
 
 
 
 

Pravidlá štartovania: 

 Súťažiaci môže ísť na akomkoľvek koni bez ohľadu na vlastníctvo, a 

môže ísť v triede na ľubovoľnom počte koní. 
 Kôň môže v disciplíne štartovať s rôznymi jazdcami. 

 Ak však hlavný rozhodca alebo veterinár usúdi, že kôň je preťažený 

ďalšie štarty po tomto zistení nebudú povolené. 

 Zápis pre triedu NBHA sa uzavrie, keď prvý kôň v tejto triede beží, 
alebo skôr, ako je uvedené v rozpise súťaže. 

 Za žiadnych okolností sa už nezapisujú štartujúci do triedy, ako hneď 

prvý kôň vstúpil do arény k štartu. 

 Na pretekoch je vybraté štartovné poradie náhodne, počítačom. 

 Jazdecký dvojca má 60 sekund na dostavenie sa do areny ,ked má 

štart už povolený. 

 Príklady: náhodný los počítačom, alebo ťahanie číslami jazdcov. 

 Každá vyžrebovaná pozícia, ktorá tomuto jazdcovi bude pridelená ku 

konkrétnemu koni, musí jazdec dodržať a nesmie si poradie koní zmeniť. 
 Za žiadnych okolností nesmie mať súťažiaci možnosť vybrať si svoju 

pozíciu v poradí. 
 Iba ak by náhodou išiel obidva štarty za sebou jeden kôň poprípade 



jazdec. 

 Poradie nemôže byť zmenené za účelom uprednostnenie nejakého 

jazdca ani z dôvodu iného záväzku ako je práca alebo iný závod. 

 Pre druhé kolo usporiadateľ môže upraviť poradie jazdcov, a to 

vzostupne od najpomalšieho k najrýchlejšiemu času z kola prvého. 

 Iba jeden kôň môže byť v aréne v priebehu súťaže- štartu. 

 Jazdec by mal mať bezpečný dojazd a to buď: 

 brzdenie v aréne (minimálna dĺžka od časomiery je 10m ) 

 brzdenie vo z arény (na mieste nesmie jazdcovi nič ohroziť jazdu a 

brzdenie ) 

 Náhradná jazda sa udelí, ak časomiera zlyhala, alebo ak sudy nie sú 

správne umiestnené na ich značky. 
 
 

Uznanie súťaže: 

 

 Podmienky na súťaženie musí osobne skontrolovať zvolený predseda 

jedena zvolená osoba asociácie, či danné podmienky budú spĺňať požiadavky 

NBHA. 

 Ak má byť súťaž uznaná, musí poskytnúť všetkým členom nehľadiac 

na vek a pohlavie rovnakú príležitosť súťažiť. 
 NBHA súťaž musí byť posudzovaná rozhodcom , ktorý pozná 

pravidlá NBHA 

 Súťaž je delená do troch tried nasledovne: 
 

 OPEN / otvorená 
 

 YOUTH / mládež (do 18 rokov) 

 

 Non-Pro / Trieda Non-Pro (môžu štartovať len nové , začínajúce 

kone alebo začínajúci jazdci) 

 

 

Kategoria mládež – mládežník môže do arény vojsť za pomoci jednej 

poverenej plnoletej osoby, ktorá ho može priviesť až k časomiere. 

Poverená plnoletá osoba može zostať do ukončenia jazdy mládežníka v 

arene. 

 

 



Kategória NON-Pro: 

 Táto kategoria slúži pre začínajúce kone alebo jazdcov – čiže 

non-pro znamená nie profi jazdecká dvojica. 

 Je to takzvaná predpríprava koňa alebo jazdca na nasledovnú 

kategoriu. 

 Jazdec aj kôň môžu v tejto kategorii štartovať len jednu sezonu. 

Po prvej sezone už nebude opakovaný štart v tejto kategorii povolený 

(pre danú jazdeckú dvojcu) 

 V tejto kategorii je povolené mať ostrohy aj bič. 

 Ostatné podrobnejšie  pravidlá sa zhodujú, výnimka je len v systéme 

povolených štartovných dvojic. 

 V kategorii su povolené pomocky ako aj v ostatných kategoriach. 

 V kategorii non-pro má jazdec možnost zostat v arene 2 minuty na 

možnosť,,treningu,, (po pretati časomiery 2 min) aj po porušení 

patternu. 

 Porušenie patternu je no time, po tomto može jazdec zostat v arene 2 

min tak  isto aj po diskvalifikácii (po zvážení rozhodcom ak boli použite 

nadmerné pomocky , ktoré sposobuju konovi bolet má pravu ukončiť 

skor 2 minuty) 

 

 
 

 Ak si organizátor požiada o otvorenie novej triedy na jeho pretek ako 

napr. kategoria „Deti“. (napr. veková kategória do 15rokov), bude mu 

vyhovené 

 Táto kategoria sa ale nebude zapájať do bodovania championatu 

NBHA Slovakia 
 
 
 

 Porovnanie veku v triede mládeže je najvyšší vek 18 rokov pričom 

rozhodujúci je dátum 31.december, do ktorého dosiahne mladistvý 18 rokov 

napr. narodený 10.02.2000 má 10.02.2018- 18 rokov tak môže v roku 2018 

súťažiť v mládež. 
 

 Všetky uznané súťaže NBHA musí mať systém elektronickej 

časomiery s displejom a musí čas byť viditeľný pre všetkých a podliehať 
NBHA pravidlám. (Poznámka: NBHA súťaže budú načasované na tisíciny 

sekundy, pokiaľ používané hodiny zobrazujú tri desatinné miesta.) 



 Usporiadateľ musí predložiť súťažné výsledky všetkých tried NBHA 

(open, mládež , Non- Pro poprípade iná kategória (doplnková) vedenie 

NBHA do siedmich dní po show a musí udávať aj online výsledky na 

www.eurorodeo.eu 
 

 Výsledkové listiny musia byť verejne vyvesené viditeľne pre 

všetkých účastníkovna webe nbha slovakia. 
 

 Ak člen NBHA nesúhlasí s udelenými bodmi, môže do 14 dní odo 

dňa, keď body boli vystavené, oznámiť toto vedenie NBHA a požiadať o 

vyriešenie nezrovnalostí. 
 

 Body  budú pripísané  do 24  hodín po preteku  a reklamácia do 15 

min. aby pred ďalšími pretekmi sa predchádzalo nezrovnalostiam. 
 

 Nečlenovia môžu súťažiť o výhry a ocenenia v NBHA súťaži ale 

nečlen nezbiera body do championatu. 
 

 Usporiadateľ NBHA súťaže môže byť požiadaný o vystavenie 

reklamných bannerov a predmetov poskytnutých vybranými NBHA 

sponzormi a je povinný tejto požiadavke vyjsť v ústrety. 
 
 
 
 
 

Bodovanie: 

 Pre získanie a zbieranie bodov musí byť súťažiaci členom NBHA 

Slovakia. 
 

 NBHA členovia, ktorí súťažia v bodovanej súťaži, môžu získať NBHA 

body vo viac ako jednej triede. Napr keď sa otvorí trieda mládež , open alebo 

Non-Pro 

 Všetky členom získané body musia byť pripísané v prospech tohto 

člena. 
 

 Členovia nemôžu rozhodnúť o zvýšení alebo znížení / vypustenie / 

počtu bodov získaných v NBHA bodované súťaži. 
 

 Vedenie NBHA musí zaznamenať na online výsledkovej listiny 

všetky získané body členov. 

http://www.eurorodeo.eu/


 

 Jazdec zbiera body z komplet všetkých pretekov za daný rok pod 

hlavičkou NBHA Slovakia- z jeho ľubovolne vybratých pretekov a z tých sa 

mu spočítajú body (pri rovnakých súčtoch viacerích jazdcov sa po dohode 

môže rozhodnúť o bodovaní aj na majstrovstvách slovenska, je to o dohode 

mezi jazdcami a  vedením NBHA alebo rozhodcu )   
 

 Vyhodnotenie championatu NBHA Slovakia : od najviac 

nazbieraných bodov získavajú jazdci  (bez ohladu na divizie ) tieto dané 

ocenenia: 

 Barrel race OPEN CHAMPION 

 Barrel race OPEN RESERVE CHAMPION 

 Barrel race Mládež CHAMPION 

 Barrel race Mládež RESERVE CHAMPION 

 Pole bending OPEN CHAMPION 

 Pole Bending OPEN RESERVE CHAMPION 

 Pole bending Mládež CHAMION 

 Pole bending Mládež RESERVE CHAMPION 

 barrel race non-pro champion 

 barrel race non-pro reserve champion 

 polebending non-pro champion 

 pole bending non-pro reserve champion 
 

 

  

Spôsob bodovania : 

 jazdec na rozdiel umiestnených jazdcov v Diviziach získava body od 

najlepšieho umiestneného po posledného jazdca. 

 

 Najvyšší počet bodov je určený 50 

 

 čiže ak by bolo na preteku napr. 25 súťažiacich body sa rozdelia 

nasledovne vzostupne dole : 

 najlepší jazdec – prvé miesto 50bodov 

                                     druhé miesto 49 b 

                                     tretie miesto 48b 

                                     štvrté miesto 47b 

                                    atď …… 

                                    
  



 

 zvyšné body sa nerozpočítavajú. 

 v prípade ak by bol počet jazdcov vyšší ako 50ak posledný jazdci 

nezískavajú žiadne body (čiže už tridsiatyprvý jazdec nezíska body) 

 ak jazdec dostal D- diskvalifikaciu tak sa mu body nepripisujú. 
 

                            

Divízie a ich rozdelenie: 
 

 Divízie sú rozdelené do časových úsekov, podľa poradia každého 

kola. 

 Vo všetkých  triedach Open, Mládež a Non-Pro o rozdelení divízií 

rozhoduje najrýchlejší čas bez ohľadu na to, ak je tento dosiahnutý členom 

NBHA alebo nie. Nečlen má nárok poberať finančnú výhru len 50%. 
 

 1.divizia - Najrýchlejší čas v triede plus 1 sekunda 2. divízia - 

Najrýchlejší čas v triede plus 2sekundy . 3. divízia - Najrýchlejší čas v triede 

plus 3 sekundy. (od najlepšieho času sa udávaju plus 1 sekunda, plus 2 

sekundy a plus 3 sekundy) 

 Počet divízii sa určí pri počte súťažiacich 

 pri počte do 15 jazdcov sa jazdí na 2 divízie pri počte nad 15 jazdcov 

sa otvára už 3 divizia. 

 V kategorii mladež je jedna divizia vyhodnocujú sa prvé 3 miesta 

(poprípade ak organizátor má záujem oceniť viac jazdcov má na to nárok) 

 V kategorii Non-Pro sa vyhodnocuje len jedna divizia , bez finančnej 

výhry, prvé 3 miesta (poprípade ak organizátor má záujem oceniť viac 

jazdcov má na to nárok) 
 
 

 Jazdci sa však musí snažiť bežať tak rýchlo ako ich schopnosti 

dovolia. 
  

 Príklad: (Toto je iba príklad, časy sú vymyslené) Najrýchlejší 
dosiahnutý čas v danej triede súťaže je 15: 050 sekundy 

 

1. divízia 
 

sem patria dosiahnuté časy v rozmedzí 
 

15.050 až 16.050 

čiže rozmedzie plus 1 sekúnd od najrýchlejšieho času 



 

15.050- Najrýchlejší čas v 1D- v prvej divízii 

16.050 -Najpomalší čas v 1D – v prvej divízii 
 
 

2. divízia 
 

sem patria dosiahnuté časy v rozmedzí 
16.050 až 17.050 

16.051- Najrýchlejší čas v 2D -v druhej divízii 

17.051 -Najpomalší čas 2D-v druhej divízii 
 
 

3. divízia 
 

sem patria dosiahnuté časy v rozmedzí 
17.052 až 18.050 

17.052- Najrýchlejší čas v 3D- tretej divízii 

18.052- Najpomalší čas v 3D- v tretej divízii 
 
 
 

 Súťažiaci môžu vstúpiť do viac ako jednej triedy. 

 Napríklad súťažiaci z triedy YOUTH-Mládež sa tiež môžu umiestniť 
v triede OPEN , jazdec Non-pro sa môže zúčastniť aj OPEN alebo mládež ak 

mu to vek dovolí. 
 

 

 Súťažiaci môže ísť v každej triede na toľkých koňoch koľko má 

možnosť. 
 NBHA body vo všetkých triedach a divíziách sú udeľované všetkým 

jazdeckým dvojiciam ale do championatu sa budú počítať body len členom 

NBHA. 
  

  
 

 

 

 

 



Výhry: 
 Všetky peniaze zo štartovného budú rozdelené v rovnakom pomere 

alebo rovným dielom pre jednotlivé divízie pre členov NBHA. 

 

 Pre nečlenov NBHA Slovakia je finančná výhra len 50% z určenej 

finančnej výhry v danom umiestnení jazdca (zvyšná časť výhry bude použitá 

na náklady spojené s pretekmi) 

 

 Rozdelenie výhier bude nasledovné: Organizátor sa môže rozhodnúť, 

koľko je ochotný percentuálne dať financií do výhier z vybratého 

štartovného. A to buď : 

 80 % z vybratého štartovného (20% ostáva organizátorovi na 

náklady) 

 100% z vybratého štartovného 

 Alebo po dohode s organizátorom 
 
 
 

 Suma určená na výhry bude rozdelená nasledovne v percentách: 
 

1Divizia 50% z celkového vybratého štartovného 

1 miesto 50% 

2 miesto 30% 

3 miesto 20% 
 

2 Divízia 30% z celkového vybratého štartovného 

1 miesto 50% 

2 miesto 30% 

3 miesto 20% 
 
 

3 Divízia 20% z celkového vybratého štartovného 

1 miesto 50% 

2 miesto 30% 

3 miesto 20% 

 

V triede mládež z celkového vybratého štartovného 

1 miesto 50% 

2 miesto 30% 

3 miesto 20% 
 



 

v prípade dvoch D je nasledobné rozdelenie 

1D 60 percent 

2D 40 percent 

 
 
 

 Všetky finančné  výhry vybraté zo štartovného musia byť vyplatené. 

 Na akékoľvek NBHA súťaž, ak sa neumiestni v danej divízii toľko 

jazdcov, koľkých majú vyplatiť výhry, zvyšná suma pre danú divíziu zostáva 

v tejto divízii a bude rovnomerne rozdelená jazdcom,  alebo sa dohodne s 

organizátormi ako to rozdeliť. 

 Ak sa žiadny jazdec v jednej z divízií neumiestni alebo sa umiestni 

málo jazdcov, peniaze budu použite na vydavky NBHA Slovakia (kupenie 

cien, vyplatenie rozhodocov atd … ) 
 
 

 

 

Peňažné a vecné ceny 
 

1. NBHA Slovakia sa môže po dohode s usporiadateľom podieľať na 

dotácii peňažných či vecných cien. 
 

Podľa rozhodnutia usporiadateľa možu byť udelené ďalšie stuhy: 

Po  10. miesto -  hnedá stuha s uvedeným umiestnením - poradím 
 

Na dekoráciu je súťažiaci povinný prísť westernovo ustrojený. 

Vo výnimočnom prípade môže byť za neúčasť na dekorácii vopred 

ospravedlnený. 

Túto neúčasť musí oznámiť hlavnému usporiadateľovi a na hlásateľni alebo 

rozhodcovi. 

 Cenu môže prísť vyzdvihnúť člen  alebo rodinný príslušník.   

V prípade, že sa jazdec nedostaví na dekoráciu a nebude mať neúčasť 
vopred ospravedlnenú, usporiadateľ má právo nevyplatiť mu výhru a 

neodovzdať vecnú cenu. 

Dekorácia môže byť bezprostredne po každej disciplíne alebo po 

niekoľkoľkých po sebe nasledujúcich disciplínach. 

Čas dekorácie usporiadateľ určí v časovom harmonograme preteku. 



Jazdec môže na dekoráciu prísť bez koňa.   
 

2. Každá vypísaná disciplína, do ktorej sa prihlási len jeden súťažiaci, musí 
byť absolvovaná. Poprípade po dohode s jazdcami a usporiadatelom sa 

môže zmeniť. Musí prebehnuť hlasovanie. 
 
 
 
 
 

PENALTY A DISKVALIFIKÁCIA: 
 

 Členstvo a účasť v NBHA súťažiach je dobrovoľne. 

  Správanie, ktoré je škodlivé našej asociácii alebo jej členom, nebude 

tolerované. 

 Obvinenia z nasledujúcich priestupkov môže znamenať 
diskvalifikáciu člena z NBHA súťaží, môže byť zamietnutá účasť člena na 

súťažiach NBHA, môžu byť členovi odobraté získané body, a alebo môže byť 
člen vylúčený z asociácie. 

 Akékoľvek konanie príslušníka rodiny člena NBHA v súvislosti s 

NBHA, ktoré je v rozpore s pravidlami alebo poškodzuje NBHA, bude 

považované za priestupok daného člena, ktorý týmto podlieha bodu pred tým. 

 Akékoľvek rokovania spôsobujúce ujmu záujmom NBHA môže 

znamenať vylúčenie člena, do čoho je zahŕňané (nie limitované) nasledovné: 

 o použitie urážlivé alebo hanlivé reči alebo pokus o vyhrážanie, 

úplatky, ovplyvňovanie alebo obťažovanie ostatných pretekárov, rozhodcov 

alebo NBHA vedenia. 

 Tiež všetky výroky s úmyslom očierňovať rozhodca a vedenie 

NBHA: 

 o presúvaní alebo pokus o presunutie značenie umiestnení barelov 

(kedykoľvek) 
 

 o použití elektronických a / alebo diaľkovo ovládaných zariadení, 
ktoré môžu zmeniť výsledok jazdy alebo ovplyvniť správnu funkciu 

časomiery. 
 

 o akejkoľvek zneužívanie koňa, jeho bitie, nadmerné použitie ostrôh, 

oťaží a biča. Rozhodca nie je povinný prezrieť každého koňa a jazdca, ak pri 

incidente kde bola krvácajúca rana rozhodca nebol , ak rana bola už ošetrená 

nevie sa dokázať kedy presne bola rana vytvorená. Ak kompetetná osoba 



upozorní včas rozhodcu na podozrenie stôp po použití pomôcok , rozhodca 

musí vykonať prehliadku na žiadosť kompetentnej osoby. Po vykonaní 

prehliadky rozhodca usúdi proces riešenia problému. 
 

 o súťaženie pod vplyvom alkoholu a drog. 
 
 

 o zamenenie identity koňa v ktorejkoľvek z NBHA tried znamená 

diskvalifikáciu súťažiaceho. 
 

 odrádzanie potenciálnych súperov od účasti v súťaži, 
 

 o iné správanie, ktoré sa nezlučuje so záujmami NBHA a jej členov. 
 

 o usporiadateľa, rozhodca, alebo vedenie NBHA majú právo 

diskvalifikovať, odobrať dosiahnuté body alebo zamietnuť účasť v súťaži 

akémukoľvek koni, ktorý sa zdá byť nebezpečný svojmu jazdcovi, ostatným 

jedincom, zvieratám alebo vecnému majetku. 
 

 Člen, ktorý bol diskvalifikovaný, vylúčený, a alebo mu boli odobraté 

body, sa môže obrátiť na NBHA slovakia so žiadosťou o preskúmanie. 

 Na požiadanie sa to preverí. 

 Toto rozhodnutie rady je finálne a platné. 

 Osoba, ktorá zistila, že došlo k porušeniu pravidiel alebo k 

previneniu niektorého člena, môže podať písomný protest vedenie NBHA. 

 Protest môže byť podaný maximálne 7 dní od udalosti, kvôli ktorej je 

podávaný. 
 

Zakázané správanie: 

 Pre podporu súťaženia na akciách schválených NBHA slovakia a 

preto, aby sa preukázala skutočná výkonnosť koní a jazdcov, je 

zakázaná každá forma správania, ktorá bráni súťaživosti. 

 Zakázané správanie zahŕňa, ale nie je obmedzené na nasledujúce 

prípady: 

 doplňovanie tried za účelom zvýšenia bodov zaradením koňa alebo 

koní, ktorí sa inak nekvalifikovali do súťaže, 

 priame alebo nepriame platenie poplatkov za účelom ovplyvnenia 

výkonu inej dvojice. 

 odrádzanie potenciálnych súperov od účasti v súťaži. 

 zakázaný je akýkoľvek chirurgický zásah, injekcia cudzej látky alebo 



drogy, ktoré by mohli ovplyvniť výkon koňa alebo zmeniť jeho 

prirodzený tvar či vzhľad. Chirurgické zásahy vykonané veterinárom 

za účelom ochrany zdravia koňa sú povolené. Takisto nie je 

prijateľná žiadna cudzia látka, ktorá by mohla ovplyvniť výkon koňa 

a je zakázaná. Ak sa zistí, že bol vykonaný zakázaný chirurgický 

zákrok alebo bola použitá aplikácia cudzej látky alebo drogy, musí 
byť záležitosť okamžite oznámená prezídiu NBHA slovakia 

 zmeny funkcie chvosta, 

 vyššie uvedený zákaz zahŕňa podanie alebo použitie akejkoľvek 

drogy, cudzej látky, chirurgické zásahy, ktorých výsledkom je alebo 

môže byť zmena normálnej funkcie chvosta, vzhľadu, tvaru alebo 

celkového výzoru koňa, 

 šetrné zaobchádzanie – nikto nesmie súťažiť s koňom, ktorý sa javí 
mrzutý, otupený, letargický, vychudnutý, preťažený alebo príliš 

unavený. 

 Nikto na závodisku, v stajniach, v tréningovom priestore a na 

kolbisku nesmie zaobchádzať s koňom hrubým spôsobom, čo zahŕňa: 

 dávať koňovi do úst predmety, ktoré mu pôsobia nadmerné 

nepohodlie a bolesť. 
 viazať koňa takým spôsobom, ktorý mu pôsobí nadmerné nepohodlie 

alebo bolesť v stajni, prepravnom voze, keď odpočíva alebo závodí. 
 používať hrubé tréningové metódy alebo techniky, 

 používať zraňujúce zariadenia vrátane, ale nie len reťazí, pút na 

holene alebo Hackamore s výčnelkami, 

 každá vec alebo zariadenie, ktoré obmedzuje voľný pohyb a obeh 

krvi chvosta, 

 zámerne hrubé zachádzanie, ktorého následkom kôň krváca, 

 v každej schválenej triede je rozhodca oprávnený odstrániť 
akúkoľvek časť vybavenia alebo výstroje, ktorá nie je bezpečná, 

alebo by podľa jeho názoru mohla poskytnúť koňovi nespravodlivú 

výhodu, alebo o ktorej sa domnieva, že je nešetrná. 

 nadmerný tréning 

 rozhodca má právo diskvalifikovať súťažiaceho kedykoľvek v 

priebehu celej súťaže za zaobchádzanie s koňom, ktoré sa mu javí 
hrubé a nehumánne, za nevhodné správanie a podobne (viď , 

pravidlá pre rozhodcov – hore) 
 

 



TÝRANIE KOŇA 
 

Za týranie koňa považujeme: 

 nadmerné kopanie koňa jazdcom, 

 nadmerné používanie ostrôh, 

 „cukanie“ koňa, 

 používanie pomôcok, ktoré spôsobujú koňovi bolesť alebo psychickú 

traumu. 
 

 

ZÁSADY ĽUDSKOSTI  
 

 S každým zvieraťom sa vždy bude zaobchádzať s ľudskosťou, 

dôstojnosťou a súcitom. 

 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. Keďže v ródeu sa súťaží so zvieratami  s koňmi, je potrebné, aby s 

nimi súťažiaci a usporiadatelia zaobchádzali čo najlepšie. 
 

 Plošiny, ohrady, boxy a žľaby musia byť upravené tak, aby nemohlo 

dôjsť k poraneniu. 

 Všetky priestory v  aréne, musia byť zbavené nerovností, dier a iných 

prekážok. 

 Usporiadateľ musí mať pripravený postup, akým sa prípadne zranené 

zviera odvedie z arény tak, aby si pri transporte neprivodilo ďalšie zranenie. 

Za tento postup a schvalenie riešenia postupu zidpovedá jazdec koňa. 

 K uloženiu poraneného zvieraťa má byť k dispozícii vyčlenený 

priestor a potrebný materiál na ošetrenie. 

 Za necitlivý prístup a týranie zvierat môžu byť pomocníci postihnutí 
a súťažiaci diskvalifikovaní. 

 Ak v niektorej ródeovej súťaži dôjde z akýchkoľvek príčin k zraneniu 

zvieraťa, súťažiaci ďalšie zviera nedostane k dispozícii. 

 Na súťaž sa nesmú použiť zranené alebo choré zvieratá. 

 Povinnosťou rozhodcov je posúdiť dodržiavanie vyššie uvedených 

opatrení a v prípade potreby vyvodiť dôsledky. 
 

 



PRAVIDLÁ PRE  PRÁCU NA OPRACOVISKU 
 

 Pri vstupe na opracovisko ( jazdiareň ) musí dať vstupujúci o sebe 

vedieť vopred dohodnutým zavolaním, napr. zapískaním. 

 Kým vstúpi musí počkať na odpoveď jazdcov z opracoviska, aby 

mohol bezpečne otvoriť ( hlavne pri vstupe na uzavreté opracovisko 

v halách) 

 Nasadanie a zosadanie, rovnako ako zastavenie k dotiahnutiu 

podbrušníka alebo iných úkonov sa robí vždy uprostred kruhov,  na 

kraji kde neohrozuje ostatných jazdcov, alebo na stredovej čiare tak, 

aby neboli obmedzení ostatní jazdci. 

 Jazdec musí dodržiavať min. vzdialenosť 2 kroky ( cca 1m ) medzi 

koňmi a to vo všetkých smeroch 

 Jazdec jazdiaci rýchlejším chodom má prednosť a náleží mu stopa na 

stene jazdiarne, pomalší jazdec sa uhýba do stredu jazdiarne. 

 Krokujúci alebo oddychujúci jazdci nechávajú klusajúcim a 

cválajúcim jazdcom voľnú stopu na stene jazdiarne alebo kruhu 

 Jazdec na kruhu dáva na stene prednosť 

 Keď sa jazdí na obidve ruky, jazdec jazdiaci na ľavú ruku zostáva na 

stene a dovnútra sa uhýba ten, kto jazdí na pravú ruku (jazdci sa teda 

stretávajú ľavou rukou) 

 Predbieha sa po vnútornej ruke 

 Pri stene ani na kruhu sa nesmie zastavovať. 
 Pred každou zmenou chodu sa jazdec musí presvedčiť, že tým 

neohrozí jazdca idúceho za ním 

 Keď sa jazdí na jednu ruku a je velená zmena smeru, patrí stopa tým, 

ktorí už zmenu urobili. Jazdci, ktorí zmenu smeru ešte len 

prevádzajú, sa vyhýbajú dovnútra jazdiarne 

 Jazdec, ktorý ide stredom jazdiarne (run down), nesmie ohroziť 
jazdca jazdiaceho na kruhu 

 Pokiaľ jazdia na jazdiarni spoločne jednotlivci aj skupina, jednotlivci 

musia svoj pohyb prispôsobiť skupine 

 Keď má jazdec koňa, ktorý sa plaší, vyhadzuje alebo kope, musí na to 

upozorniť ostatných jazdcov 

 Lonžovať koňa na jazdiarni sa môže len so súhlasom všetkých 

ostatných jazdcov 

 Prekážky alebo ich časti sa majú skladovať mimo jazdiareň, pokiaľ sa 



práve nepoužívajú pri výcviku. Ak zostanú výnimočne na jazdiarni, 

musia sa postaviť do stredu jazdiarne 
 

 
 

Oblečenie a výstroj: 

 Pre kladné pôsobenie a priaznivý obraz o našom športe, NBHA 

požaduje a propaguje vhodnú westernovú výstroj na všetkých NBHA 

súťažiach. 

 To zahŕňa: 

 westernovú košeľu s dlhým rukávom a golierikom- stojačikom, 

kovbojský- westrenový klobúk 

 kovbojské- westernové jazdecké čižmy 

 Každý, kto zájde svoju jazdu a bude uznaný z porušenia tohto 

predpisu, bude mu udelená diskvalifikácia.   

 Všetky priestupky voči tomuto predpisu budú posúdené rozhodcom a 

usporiadateľom súťaže. 

 Ich rozhodnutie je nemenné a nemožno sa proti nemu odvolať. 
 V záujme bezpečnosti sú povolené jazdecké prilby a ostatné 

ochranné pomôcky ako napr. Bezpečnostná vesta. 
 Jazdec pri chladnom počasí má nárok jazdiť v bunde alebo veste ale 

iba ,ktorá nemá kapucňu. 
 

 

Povolená prídavná výstroj v aréne: 

 Chrániče a bandáže sú dovolené vo všetkých rýchlostných 

disciplínach. Navliekacie papuče alebo iné náhrady podkov sa nepovažujú za 

chrániče a je možné ich použiť vo všetkých triedach. 
 

 Tie-down je povolený pri v rýchlostných disciplínach. 
 

 Pohyblivé martingaly pre rýchlostné súťaže sú povolené (martingaly 

alebo vyvazovacie pomocky rozneho typu -  ak konovi nesposobuju 

nadmernu bolest alebo krvacajucu ranu) 

 iné vyvazovacie pomôcky sú povolené iba po schvalení rozhodcom 

,ak koňovi neubližujú . 
 

 Westernové ostrohy sú povolené 

 jazdecký barrelový bič je povolený 
 



 Povolená prídavná výstroj na opracovisku: 

 Platia rovnaké pravidlá ako pre výstroj v aréne. 

 
 

Zakázaná výstroj: 

 patrí sem výstroj ktorá koňovi spôsobuje bolesť a krvavé rany a 

podobne , podla posúdenia rozhodcu na mieste môže jazdec mať 
diskvalifikáciu a nepovolené štartovanie v ďalších disciplínach. 

 

 V akejkoľvek triede alebo na opracovisku má rozhodca právo 

vyžadovať úpravu alebo odstránenie výstroja alebo jej časti, ktorú považuje za 

nebezpečnú, alebo spôsobujúcu koňovi bolesť, nepohodlie, alebo naopak 

neférové zvýhodnenie. 
 

 

Povolená výstroj: 

  pomôcky jazdca (bezpečnostná vesta, trojbodová jazdecká prilba 

chrániče kolien, atď.). 

 Všetci jazdci jazdiaci v YOUTH- Mládeži (keď ešte nedovršili 18 

rokov) musia mať do 18 rokov trojbodovú jazdeckú prilbu. 

 Jazdec môže byť vybavený barrelovým bičom (povrazovým alebo 

koženým), alebo barrelovým bičom upevneným o hrušku sedla. 

 Nadmerné pobádanie bičom alebo oťažami a bitie koňa bude trestané 

diskvalifikáciou podľa uváženia rozhodcov. 

 Kôň musí byť vybavený westernovým sedlom s hruškou. 

 Medzi ďalšie povolenú výstroj koňa patrí poprsný remeň , bandáže 

alebo chrániče nôh, nánosník a tie-down. 

 Prevlečné oťaže akéhokoľvek typu sú zakázané. (nezhrňujú sa sem 

martingal rôzneho typu) 

 Zubadlá všetkého typu sú povolené, povolené sú aj zubadlá (twister) 

 Ak jazdec spôsobí nejaké krvavé rany : 

 s ostrohami 

  s bičom 

  so zubadlom 

  a inými pomôckami  diskvalifikovaný a môže mu byť udelená 

pokuta vo výške 20 eur. Vzhľadom k tomu ,že zviera nie je vec. 

Táto pokuta prepadne vedeniu NBHA na náklady na preteky. 
 



 Povolené pomôcky na pobádanie koňa: 

 Povrazový bič na ruku: 

 
 

Barrelový bič upevnený na hruške sedla:                                                                                                                       
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostrohy rôzneho typu sú povolené: 

 
 

 Za nadmerné používanie pobádacích pomôcok  alebo na koni budú 

viditeľné rany napr. krvavé kútiky alebo stopy- jazdy od ostrôh atď. bude 

trestané diskvalifikáciou! Alebo pokutou keď jazdec opatovne použil 

nadmerne pomôcky alebo neprestal biť koňa. 
 
 

Tieto pravidlá nemôžu pokrývať všetky možné situácie, ktoré môžu nastať 
v priebehu súťaže. 

Sú prípady, keď nie sú presne upravené pravidlá, ale malo by byť možné 

pomocou nich dosiahnuť rozumného rozhodnutia. 

Príliš podrobné Pravidlá by mohli zbaviť rozhodcu jeho slobody 

rozhodnutie, a tým zabrániť nájdenie riešenia problémov pre 

spravodlivosť, logickým úsudkom posúdením zvláštnosťou situácie. 
 

Pravidlá 2021 (po online sneme ) a vyjadrenia ministerstva vnutra 

uverejníme postupne odhlasované zmeny v NBHA slovakia) 
 
 
 

Poverená osoba NBHA Slovakia : 

Karin Kelementová 

Tel. č. : 00421948769825 

Email : kelementovakarin@ gmail.com 
 

 Facebookova stranka NBHA Slovakia  :  

https://www.facebook.com/NBHA-Slovakia-

321211431608954/?ref=ts&fref=ts 

https://www.facebook.com/NBHA-Slovakia-321211431608954/?ref=ts&fref=ts
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