Zápisnica č. 1 zo schôdze drezúrnej komisie SJF
konanej v Bratislave 17. 03. 2012
Prítomní: M.Horná, M. Brieniková
Hostia: V. Chovan, V. Obšitníková, I. Vietor, M. Havlík
Ospravedlnení: M. Filová, J. Rindošová

1. Zástupcovia drezúrnej komisie sa stretli s organizátormi pretekov slovenského kola
Donau Bohemia Trophy v Pezinku. DK má záujem na dobrej organizácii týchto
pretekov, keďže ide o preteky s medzinárodnou účasťou 4 krajín. Prerokovalo sa
organizačné zabezpečenie a stanovil sa konečný rozpis aj pre doplnené otvorené
súťaže.
2. DK informovala predsedu SJF V. Chovana o záujme reprezentovať na Majstrovstvách
sveta mladých koní vo Verdene 01. – 05. 08. 2012, ako aj o návrhu kvalifikačných
podmienok.
Stanoviť presné podmienky, požiadať FEI o zaradenie medzi prizvané krajiny
a vybaviť účasť na nominačných pretekoch v Himbergu má na zodpovednosť M.
Horná.
3. M-SR sa po dohovore na drezúrnom aktíve v Kočovciach budú konať 14. – 15. 07.
v Topoľčiankach ako dvojkolová súťaž vo všetkých kategóriách. Zmenou je, že
kategória juniorov bude rozdelená na mladších (15-16 rokov) a starších juniorov (1718 rokov). DK navrhla aj predbežný rozhodcovský zbor.
Rozpis M-SR a pozvanie rozhodcov vybavuje M. Horná.
4. V tomto roku by chcela DK s cieľom rozvoja a podpory talentovaných detí a mládeže,
ako aj zvýšením kvalitatívnej úrovne, zorganizovať „Výcvikový tábor pre talentované
deti a mládež“, ktorý bude zameraný na prípravu detí a mládeže na účasť na M-SR,
keďže v posledných rokoch je ich účasť veľmi nízka, prípadne majstrovský titul ani
nemohol byť udelený z dôvodu nedostatočnej účasti dvojíc. Výcvikový tábor by trval
3 dni a bol by určený pre približne 15 vybraných detí a juniorov s koňmi. Účasť by
bola otvorená aj pre ostatných záujemcov – divákov.
Program: tréningy pod vedením skúsených trénerov so zameraním na sed
a predvedenie drezúrnych úloh, ktoré sa budú jazdiť na M-SR, odborné prednášky,
rozbor videí zo zajazdených úloh, a i.
Presný rozpis, organizačné zabezpečenie, termín pripraví M. Horná, menovité zloženie
talentovaných jazdcov navrhnú zástupcovia každej oblasti.
5. S cieľom podporiť rozvíjajúci sa pony šport na Slovensku, umožniť deťom pretekať
už v skoršom veku a tým zvýšiť kvalitu detských a juniorských súťaži, ako aj
početnosť jazdcov tejto kategórie, sa po úspešnom 1. ročníku, bude organizovať aj „2.
ročník Pony pohára 2012“. Pohár bude pozostávať zo 4 kôl a finále, ceny do súťaží
venujú sponzori. DK bude v rámci možností tiež podporovať tieto súťaže ako aj ich
organizátorov.
Organizačné zabezpečenie bude mať na starosti M. Pechová.
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6. DK plánuje zorganizovať školenie rozhodcov s cieľom zvýšiť úroveň rozhodovania na
Slovensku a zabezpečiť dostatočný počet rozhodcov oprávnených rozhodovať v ďalšej
sezóne, ako aj informovať o zmenách a doplneniach drezúrnych pravidiel. Každý
rozhodca je v zmysle drezúrnych pravidiel povinný zúčastniť sa školenia minimálne
raz za 2 roky. V tomto roku sa plánujú urobiť ešte minimálne 2 školenia, aby mali
možnosť zúčastniť sa viacerí rozhodcovia, pričom účasť bude možná aj pre ostatných
záujemcov.
Miesto, termín a program školenia bude vypracovaný neskôr.
Zoznam drezúrnych rozhodcov podľa evidencie SJF aj s absolvovanými preškoleniami
vypracuje M.Horná.
7. Drezúrny rebríček 2012 bude zostavovaný aj naďalej, pravidlá sú zverejnené na
webovej stránke DK, kde bude zverejňovaný aj aktuálny rebríček. Priebežné poradie
bude uverejňované aj v časopise Životný štýl a kôň.
Spracovanie výsledkov bude aj naďalej realizovať M. Horná.
8. Prioritou DK je aj aktualizácia drezúrnych pravidiel, keďže neboli aktualizované už
niekoľko rokov. Je potrebné ich doplniť o nové dodatky pravidiel FEI, ktoré prebrali
aj všetky okolité krajiny, tiež nové úlohy, ktoré sa u nás už aj jazdia, avšak stále nie sú
v pravidlách.
Zmeny v pravidlách preloží a prehľad úloh spracuje M. Horná.
9. Súťaže KMK a prémiovaných súťaží budú vypísané po prerokovaní rozpočtu SJF,
budú včas zverejnené a vždy vyznačené priamo v rozpise.
10. DK nariaďuje usporiadateľom pretekov, aby rozpisy na preteky posielali
v dostatočnom predstihu, pretože rozpisy musia byť schválené minimálne 8 týždňov
pred termínom konania pretekov!
Usporiadatelia sú povinní zasielať výsledkové listiny v elektronickej forme najneskôr
do 2 dní po pretekoch! Pričom vo výsledkovej listine musia uvádzať:
•
•

Meno a priezvisko jazdca
Rok narodenia / Kategóriu jazdca (S - senior, Y - mladý jazdec, J – junior,
D – dieťa)
• Meno a rok narodenia koňa
• Klubovú príslušnosť
Tieto náležitosti sú jazdci povinní uvádzať v prihláške, pričom prihláška musí byť
písomná!!!
11. Plán činnosti drezúrnej komisie na rok 2012 bol predložený na Rade SJF dňa 13. 03.
2012 a odovzdaný Sekretariátu SJF.

Zapísala: M. Horná
Overila: M. Brieniková
2

