Drezúrny aktív 2011.
Dňa 26. februára sa stretlo vyše 30 jazdcov, trénerov, rozhodcov a nadšencov drezúrneho
jazdenia v historických priestoroch kaštieľa v Kočovciach na drezúrnom aktíve, ktorý
organizačne zabezpečil Ing. Tibor Telecký. Pred nastávajúcou športovou sezónou tu
zainteresovaní otvorene a dôkladne prediskutovali mnohé otázky týkajúce sa jednak pretekov,
konkrétnych súťaží, ale aj konceptov výuky a ďalšieho zvyšovania úrovne drezúrneho
tréningu a rozhodovania.
Prítomní dospeli k spoločnému riešeniu nasledujúcich tém:
Majstrovstvá Slovenska by sa mali konať tak ako aj v minulosti ako dvojkolová súťaž, stupeň
obtiažnosti bude ponechaný rovnaký, ale s tým rozdielom, že v prvom kole sa v kategórii
juniorov bude jazdiť ľahšia, národná úloha. Na rozdiel od minulosti, toho roku bude skúšobne
vypísaná majstrovská súťaž v kategórii detí ako seriál súťaží, ktoré sa budú konať v rámci
pretekov v Pezinku, Topoľčiankach, Kočovciach a Stupave. Do konečného hodnotenia sa
započítajú tri najlepšie výsledky. Tento systém by mal umožniť účasť viacerým dvojiciam,
ktoré sa v minulosti z termínových a iných dôvodov nemohli zúčastniť M SR. Ako vyplynulo
zo štatistiky minuloročného celoročného rebríčka, na Slovensku súťažilo v priebehu celej
sezóny viac ako 20 dvojíc no majstrovstiev sa zúčastnili menej ako tri. Tak ako v minulosti, aj
toho roku bude na M SR medzinárodný rozhodcovský zbor.
Podobne ako v prípade M SR, aj majstrovstvá oblastí budú prideľované na základe žiadosti
organizátorov pričom o pridelení konkrétnemu subjektu rozhoduje názor jazdcov a
a rozhodovského zboru na organizáciu a technické podmienky v predchádzajúcich sezónach.
Celoročné rebríčky: v tejto sezóne sa bude súťažiť iba v dvoch kategóriach a to o tituly jazdca
a koňa roka. Započítavať sa bude desať najlepších výsledkov pričom jazdec môže štartovať na
viacerých koňoch a konečný výsledok môže byť kombináciou výsledkov s viacerými koňmi.
Kôň získava body bez ohľadu na jazdca, ktorý sa prípadne môže v priebehu sezóny meniť.
Deti sa samostatne vyhodnocujú iba na základe výsledkov na domácich pretekoch a preteky
v zahraničí resp. so zahraničnou účasťou majú iba jeden koeficient bez ohľadu na počet
zúčastnených národov. Principiálne sa body prideľujú podľa umiestnenia, ale rozhoduje aj
výkon vyjadrený v percentách.
Organizátori drezúrnych pretekov v tejto sezóne nebudú obmedzovaní nariadeniami pokiaľ sa
týka typov vypisovaných súťaží, ale na druhej strane v záujme korektného vyhodnocovania
jednotlivých súťaží ako aj celoročných rebríčkov je žiadúce, aby všetci používali jednotný
systém pre štartovné a výsledkové listiny, ktorý poskytuje zdarma SJF a je ho možné si
stiahnuť na internetovej stránke federácie v podadresári kalendár, výsledky pretekov. Od
jazdcov sa očakáva, že sa budú prihlasovať do súťaží na predpísanom tlačive kde vyplnia
všetky potrebné údaje týkajúce sa veku jazdcov a koní ako aj ich licencií. Na rozdiel od
minulosti je žiadúce dodržiavať časovú lehotu uzávierky prihlášok a to 2 dni pred začiatkom
súťaží. Všetky tieto opatrenia by mali napomôcť skvalitneniu organizácie a priebehu
drezúrnych pretekov.
Drezúrna komisia sa bude v rámci finančných možností snažiť podporovať spoločné tréningy
s domácimi trénermi na viacerých miestach Slovenska. Hlavným cieľom je zosúladiť prípravu
na sezónu a v priebehu roka sa koncentrovane venovať práci s deťmi a mládežou. Drezúrna
komisia bude hľadať podporu u vedenia SJF pre konkrétne aktivity, s presne stanovenými
cieľmi a formou priebehu. Cieľom je vytvoriť podmienky pre rozvoj centier podobných
tréningovým strediskám mládeže aké úspešne fungujú v iných typoch športov. Kurzov by sa
mali zúčastňovať aj rozhodcovia, pre ktorých bude spolupráca s lektormi slúžiť ako ďalšie
vzdelávanie a prehlbovanie kvalifikácie. Od organizátorov pretekov sa očakáva, že budú
pozývať iba rozhodcov, ktorí absovovali pravideľné preškolenia minimálne raz za dva roky.
Tento krok by mal motivovať všetkých drezúrnych rozhodcov k účasti na takýchto akciách.
Vďaka iniciatíve Ing. Michaely Pechovej sa aj na Slovensku budú počínajúc touto sezónou
organizovať drezúrne súťaže pre poníkov. Presné pravidlá, podľa vzoru medzinárodných
pravidiel FEI ako aj drezúrne úlohy sú už sprístupnené na internetovej stránke. Účasť v týchto
súťažiach by mala motivovať aj séria pretekov pod názvom „Jazdecká revue – pony pohár
2011“.
Okrem tohto seriálu sú pre drezúrnych jazdcov na Slovensku v tejto sezóne pripraveneé aj
ďalšie aktraktívne série pretekov ako napr. „Spisak riding club“ na úrovni st. S, ktorý
pozostáva zo štyroch kôl a finále o hodnotné ceny. V trenčianskej oblasti sa pripravuje už tretí
ročník drezúrnych pretekov, ktoré sú súčasťou pohraničnej spolupráce medzi Moravou
a Slovenskom. Trojkolová súťaž bude prebiehať v Těšánkach a Kočovciach. Súťaže od st. L
budú dotované finančnými cenami.
V záujme zatraktívnenia drezúrnych súťaží by bolo žiadúce, aby organizátori prišli
s iniciatívou a vypísali aj netradičné súťaže (napr. voľná zostava na hudbu v maskách) čo by
mohlo zvýšiť záujem divákov o túto jazdeckú disciplínu.
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