Zápisnica zo zasadnutia drezúrneho aktívu

Bernolákovo, 26. januára 2008

1) Predseda drezúrnej komisie sa zaviazal poţiadať sekretariát SJF o transparentné
zverejnenie podmienok, kľúča a presnej tabuľky na základe ktorých boli rozdelené financie
v súťaţi KMK drezúrnych koní v roku 2007.
Podmienky pre KMK drezúrnych koní na sezónu 2008 a prémiované súťaţe v sezóne 2008
určí novozvolená drezúrna komisia po valnom zhromaţdení 16.2. 2008
2) Prítomní sa dohodli na podrobných podmienkach rozpisu M-SR 2007 v drezúre.
Súťaţe zostanú zachované tak ako boli v r. 2007. Všetky kategórie budú vypísané ako
otvorené súťaţe a tituly bude moţné získať všade tam, kde sa zúčastní najmenej 5 dvojíc z 3
subjektov. Súťaţ detí sa uskutoční v spoločnom termíne s ostatnými kategóriami. Miesto
a dátum konania M SR v drezúre je NŢ Topoľčianky, 13. – 14. júla 2008. Najmenej traja
rozhodcovia budú zo zahraničia. Na ich financovaní sa bude spolupodielať drezúrna komisia,
usporiadateľ a súkromní sponzori. Aj naďalej bude moţné, aby jeden jazdec štartoval
v majstrovskej súťaţi na viacerých (max. 3) koňoch. Výnimka jeden kôň štartujúci s dvomi
rozličnými jazdcami sa vzťahuje iba na kombináciu junior a dospelý a nie mladý jazdec
a dospelý.
3) Kalendár bol prekontrolovaný a doplnený o dvoje preteky: Šaľa 16. mája a Challenge cup
13.-14. septembra. NŢ Topoľčianky ešte doplní niekoľko jednodňových drezúrnych pretekov,
ktoré sa budú konať pravdepodobne asi v auguste. M BO boli pridelené TJ Elán, uskutočnia
sa v novom aráli na Čiernej Vode. Predseda komisie upozornil prítomných na to, ţe pravidlá
a úlohy Challenge cupu boli zmenené a prisľúbil čo skoré uverejnenie ich slovenského
prekladu.
4) Podrobne bola prediskutovaný problém zaujatosti rozhodcov. Z diskusie vyplynulo
nasledujúce záväzné rozhodnutie:
organizátor je povinný uţ pred schválením v rozpise vymenovať kompletný rozhodcovský
zbor. Ak rozhodca prisľúbi svoju účasť na pretekoch a nemôţe sa na dané preteky dostaviť
musí zabezpečiť za seba adekvátnu náhradu. Ak túto povinnosť nesplní, organizátor má právo
od neho vymáhať náhradu škody, ktorá mu vznikne prípadným neuskutočnením sa pretekov.
Rozhodca je povinný, v zmysle článku 162 všeob. pravidiel, odstúpiť od rozhodovania súťaţe
pokiaľ by sa na neho vzťahovala klauzula o zaujatosti. Principiálne je neprípustné, aby
rozhodovali osoby, ktoré trénovali súťaţiacich v predchádzajúcich 12 mesiacoch, sú
v rodinnom alebo inom úzkom vzťahu k súťaţiacim a sú chovateľmi, jazdcami alebo trénermi
štartujúcich koní. Pokiaľ niektorý z rozhodcov poruší tieto pravidlá majú súťaţiaci moţnosť
sa obrátiť na disciplinárnu komisiu SJF, ktorá vyvodí dôsledky voči danému rozhodcovi
a rozhodne o právoplatnosti výsledkov danej súťaţe.
6) Vzhľadom na nutnosť rýchlejšej a spoľahlivejšej informovanosti zástupca drez. komisie
poţiada SJF o okamţité spustenie samostatného linku pre drezúru na internetovej stránke SJF
s priamym vstupom pre niekoľko vybraných členov komisie.
7) Predseda komisie oznámil, ţe preškolenie rozhodcov so zahraničným lektorom p. Hollerom
z Nemecka sa bude konať na jeseň, resp. v zimnom období 2008. Presný termín bude
stanovený po dohode s p. Hollerom začiatkom februára.
8) Predseda komisie upozornil na moţnosť zúčastňovať sa kurzov pre jazdcov a rozhodcov,
ktoré sa konajú v českej republike. O ich opodrobnostiach bude informovať internetová
stránka SJF.

9) Na základe upozornenia bola s okamţitou platnosťou zrušená národná úprava článku 430,
bod 13.1 drezúrnych pravidiel. Nové znenie tohto článku je:
13.1. Predseda zboru rozhodcov - rozhodca v C - má právo vylúčiť súťažiaceho, ak jeho
výkon jednoznačne nezodpovedá danému stupňu obtiažnosti.
10) Predseda komisie informoval prítomných o prebiehajúcich rokovaniachs organizátorom
Českého drezúrneho pohára. Slovenskí jazdci sú pozvaní k účasti v jeho jednotlivých
kvalifikačných etapách, ktoré budú uverejnené v kalendári. Finále, ktoré sa bude konať
v Prahe sa bude môcť zúčastniť niekoľko slovenských dvojíc, ktorých presný počet
a kvalifikačné podmienky budú určené v najbliťšej budúcnosti.
v mene drezúrnej komisie: Doc. RNDr. Ilja Vietor, PhD.

