Zápis drezúrnej komisie z drezúrneho aktívu v Topoľčiankach
dňa 24. 1. 2015
Dňa 24. Januára 2015 sa v zasadačke Národného žrebčína v Topoľčiankach uskutočnil
každoročný drezúrny aktív za prítomnosti členov drezúrnej komisie (ďalej ako DK)
a ďalších prítomných uvedených na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tohto zápisu.
Prítomní členovia DK:
Doc. Iľja Vietor
Ing. Michaela Horná
Mgr. Miroslava Filová
Richard Potocký
Neprítomní členovia DK:
Veronika Marthaler
Monika Brieniková
Zuzsana Czajliková
Predseda DK Doc. Iľja Vietor privítal prítomných a konštatoval, že komisia je uznášania
schopná.
Následne predseda otvoril rokovanie podľa navrhovaného programu:
1. Rozpočet 2014, 2015
2. Kontrola správnosti výpočtu výsledkov
3. Štartovné listiny
4. Zmeny drezúrnych pravidiel a úloh na rok 2015
5. M-SR, FEI WD Challenge Cup a Donau Bohemia Trophy
6. Ostatné témy, navrhnuté z pléna.
Vypracovaním zápisnice bola poverená Mgr. Filová, overovateľmi sú Doc. Vietor a Ing.
Horná.
Body programu, uvedeného na pozvánke boli prejednané plénom a schválené prítomnými
členmi DK nasledovne:
K bodu 1: Rozpočet 2014, 2015
Predseda DK prítomných informoval, že na účte DK zostali z roku 2014 nevyčerpané
financie vo výške 2.000,- E, ktoré bude možné použiť v roku 2015. Na základe informácie
generálneho sekretára SJF, p. Poláka bude možné pre rok 2015 počítať s približne rovnakými
financiami, aké boli pridelené v minulom roku (cca 2.500,- E). Na základe toho po
prerokovaní rozdelenia hore uvedených finančných prostriedkov DK odhlasovala rozdelenie
financií pre sezónu 2015 nasledovne:
1. DK poverila predsedu vypracovaním žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov od
Predsedníctva SJF (ďalej ako P-SJF) na refinancovanie časti nákladov pri
organizovaní Majstrovstiev SR v drezúre vo výške 1.000,- Eur.
2. Ďalej DK poverila predsedu vypracovaním žiadosti na P-SJF o pridelenie dotácie
z fondu MŠ pre talentovanú mládež vo výške 500,- Eur (pre orientáciu viď zápisnica

Predsedníctva 19. 1. 2015, bod 5.4) pre účasť tejto vekovej skupiny na sústredení pod
vedením zahraničného lektora.
3. Ďalej poverila predsedu vypracovaním žiadosti o refinancovanie časti nákladov vo
výške 1.000,- Eur spojených s organizovaním FEI podujatia „World Dressage
Challenge 2015, ktoré sa uskutoční na jeseň v priestoroch žrebčína Motešice.
4. Ďalej poverila predsedu vypracovaním žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov
vo výške 500,- Eur z rozpočtu rozhodcovskej a vzdelávacej komisie na účely
organizácie školenia rozhodcov za účasti jazdcov a trénerov v sezóne 2015.
5. DK odsúhlasila vyčleneniť zo svojho rozpočtu sumu 2.000,- Eur na organizovanie
sústredení pre drezúrnych jazdcov so zahraničnými lektormi, ktorej cieľom je
refundovať časť nákladov pre zúčastnených jazdcov. Jedná sa o tieto podujatia:
- plánované sústredenie pod vedením nameckého rozhodcu a trénera p. Rolfa Beutler –
Batha, ktoré je plánované na jeseň 2015 v priestoroch Hippoarény v Šamoríne;
- séria sústredení (predpokladajú sa 4) pod vedením renomovaného maďarského jazdca
a trénera p. Gyulu Dallosa V NŽ Topoľčianky, ktorá nadväzuje na zrealizované série
sústredení v predchádzajúcich rokoch;
- sústredenie s talianskym rozhodcom a trénerom p. Fouadom Hamoudom v jarných
mesiacoch v areáli Dan Clubu Stupava.
6. DK odsúhlasila, že pokiaľ sa nepodarí na hore uvedené aktivity získať finančné
prostriedky z rozpočtu SJF a MŠ, podporí horeuvedené aktivity z prostriedkov DK.
V prípade, že P-SJF a MŠ horeuvedené aktivity podporia, nepoužité financie
z rozpočtu DK budú využité na financovanie prémiovaných súťaží v sezóne 2015.
HLASOVANIE: za: 4 (Vietor, Horná, Filová, Potocký). Proti: 0
K bodu 2: Kontrola správnosti výpočtu výsledkov:
P. Ľubomír Paučo informoval, že existujúci software od Dr. Róberta Fekára je
potrebné upraviť tak, aby bolo možné spočítavať aj polbody, v tom prípade bude tento
program vyhovujúci pre spočítavanie výsledkov v drezúrnych súťažiach. DK preto navrhuje
P-SJF rokovať s Dr. Fekárom o úprave programu a jeho poskytnutí pre potreby SJF.
HLASOVANIE: za:4 (Vietor, Horná, Filová, Potocký), proti: 0
Ing. Horná informovala o prípadoch neskorého zasielania výsledkových listín. Jedná
sa najmä o výsledky pri zahraničných štartoch slovenských jazdcov, pričom treba rešpektovať
lehotu 3 dní podľa všeobecných pravidiel SJF. Okrem toho bývajú výsledkové listiny často
nekompletné, pričom za kompletnosť zodpovedá hlavný rozhodca, ktorý by mal výsledkové
listiny podpísať iba ak sú správne a obsahujú všetky náležitosti. Ing. Horná uviedla, že
v nevyhnutných prípadoch je ochotná akceptovať aj oneskorené doručenie výsledkov, pričom
rebríček bude priebežne aktualizovaný najneskôr vždy posledný deň príslušného mesiaca
a posledný dátum, kedy bude rebríček definitívne uzatvorený, je 31. október 2015. Po tomto
dátume už žiadne výsledky nebudú akceptované.
HLASOVANIE: za: 4 (Vietor, Filová, Horná, Potocký), proti: 0
K bodu 3: Štartovné listiny:
Po prerokovaní tohto bodu DK odporúča usporiadateľom pretekov uverejňovať
predbežné štartové listiny na internetovej stránke DK SJF.
Takisto navrhuje zmeniť vo všeobecných pravidlách SJF v prílohe N2 bod 2, ktorý
hovorí, že každá súťaž je súťažou, iba ak zostanú na štartovnej listine po jej uzatvorení
najmenej piati rôzni jazdci. V podmienkach drezúrneho jazdenia na Slovensku by to
znamenalo znemožnenie otvorenia mnohých súťaží, čo by výrazne poškodilo ako drezúrnych

jazdcov, tak aj organizátorov. Väčšina súťaží pre mladé kone ako aj súťaže vyššieho stupňa
(okrem podujatí s medzinárodnou účasťou ), t.j. ST – T by za týchto podmienok nemohla byť
otvorená.
HLASOVANIE: za 4 (Vietor, Horná, Filová, Potocký), proti. 0
K bodu 4: Zmeny drezúrnych pravidiel a úloh na rok 2015:
Ing. Horná informovala prítomných o aktuálnych zmenách pre rok 2015
v medzinárodných drezúrnych pravidlách FEI ako aj o ich národných úpravách pričom na
základe dotazov z pléna vysvetlila prípadné nejasnosti.
Na záklalde diskusie prítomní navrhli zaviesť národnú úpravu pravidiel, ktorá by
umožňovala, aby súťaže st. Z a L mohli oddelene rozhodovať dvaja rozhodcovia.
DK poverila Ing. Hornú zaslať Predesdníctvu SJF na schválenie (postup podľa
platných stanov SJF) doporučené zmeny drezúrnych pravidiel.
HLASOVANIE: za: 4 (Vietor, Horná, Filová, Potocký), proti: 0
K bodu 5: M-SR, FEI WD Challenge Cup aDBT 2015:
Predseda DK Doc. Vietor informoval prítomných o organizovaní hore uvedených
podujatí v sezóne 2015. Po prerokovaní tohto bodu DK odsúhlasila zmenu v majstrovskej
súťaži seniorov a to tak, že v druhom kole M-SR seniorov sa bude jazdiť Voľná zostava na
hudbu, čo odráža súčasné trendy a má zacieľ zvýšiť atraktivitu drezúrnych súťaží pre divákov.
Stupeň obtiažnosti ostáva tak ako aj po minulé roky, t.j. v kategórii dospelých drezúra st. T
(druhé kolo na úrovni úlohy IM I.). Takisto DK odporučila organizátorom zaraďovať počas
sezóny 2015 do súťaží Voľná zostava na hudbu aj na nižších stupňoch obtiažnosti (od stupňa
L, aj súťaže detí ).
HLASOVANIE: za: 3 (Vietor, Filová, Potocký), proti: 1 (Horná)
K bodu 6: návrhy z pléna:
Z pléna bol vyslovený návrh, že by bolo dostačujúce, aby sa DK SJF skladala
z menšieho počtu členov (konkrétne 5), nakoľko niektorí súčasní členovia komisie sa vôbec
nezúčastňujú zasadnutí a pri súčasnom počte členov sa tým komisia stáva často neuznášania
schopnou.
HLASOVANIE: za: 4(Vietor, Horná, Filová, Potocký), proti: 0
Prítomní poverili DK, aby požiadala Predsedníctvo SJF o udelenie výnimky so
všeobecných pravidiel na základe ktorej by mohli o titul M SR mladých koní súťažiť aj
jazdci, ktorí nemajú občianstvo SR. Pre ich účasť v tejto súťaži by však bola aj naďalej
potrebná platná licencia jazdca v SJF a u koňa registrácia na Slovensku.
Po prerokovaní programu predseda DK drezúrny aktív ukončil a poďakoval prítomným za
účasť.
V Topoľčiankach 24. 1. 2015
Zapísala: Mgr. Miroslava Filová
overili: Ing. Michaela Horná
Doc. Ilja Vietor

