Zápisnica zo zasadnutia drezúrnej komisie SJF.
Stupava 27. februára 2010
Prítomní: V. Naštický, I. Vietor
Ospravedlnení: D. Očovanová, J. Cigánek
Prizvaní ako hostia: M. Horná, M. Filová, Z. Daniel
Súťaže:
• v záujme dodržiavania plánovaného priebehu súťaží sa usporiadateľom doporučuje
zaviesť tzv. zápisné a štartovné
• ak sa súťažiaci odhlásia zo súťaže po uzávierke, prepadá zápisné v prospech
usporiadateľa
• ak sa súťažiaci dohlásia do súťaže po uzávierke, sú povinní zaplatiť zápisné
a štartovné v dvojnásobnej hodnote
Na každých pretekoch sú organizátori povinní vypísať:
• minimálne jednu súťaž pre mladé kone (úlohy pre mladé kone)
• jednu súťaž pre jazdcov bez licencie (iba na stupni obtiažnosti Z)
• jednu súťaž pre začínajúcich jazdcov (úlohy pre drezúrnych jazdcov)
Tieto súťaže sa hodnotia výlučne podľa kľúča uvedeného v protokole danej úlohy!
Cieľom tohto opatrenia je podporiť vyššie menované kategórie preto sa súťaže musia vypísať
avšak ak sa nesplní podmienka - 3 súťažiace dvojice na štarte, súťaž sa neuskutoční.
Všetky súťaže treba vypisovať ako tzv. otvorené a ak sa splnia podmienky, možno ich
vyhodnotiť aj samostatne pre kategórie napr. mladých koní, detí, alebo začínajúcich jazdcov.
V každej súťaži, bez ohľadu na stupeň obtiažnosti a počet štartujúcich jazdcov alebo koní ak
sa splní podmienka, že súťaž dokončili 3 dvojice jazdec-kôň (t.j. aj ten istý jazdec na
viacerých koňoch alebo 3 jazdci z toho istého oddielu), pri ktorých je jazdcom dieťa do 15
rokov - vrátane, sa deti musia samostatne vyhodnotiť a odmeniť stužkami. Tieto výsledky sa
budú takisto započítavať do samostatného celoročného rebríčka detí.
V každom rozpise musí byť vopred presne uvedené, ktorá súťaž sa započítava do celoročnej
súťaže KMK alebo hodnotí ako tzv. prémiovaná súťaž.

Prihlášky
v každej prihláške na preteky sa musí uviesť:
• rok narodenia koňa
• presný údaj o jazdcovi:

D

dieťa (do 14 rokov - vrátane)

J

junior (od 14 do 18 rokov)

YR

mladý jazdec (od 18 do 21 rokov)

Ak tieto údaje nebudú správne vyplnené, jazdci strácajú nárok na započítanie výsledkov do
celoročných súťaží!
Výsledkové listiny
usporiadatelia sú povinní uvádzať vo výsledkovej listine z každej súťaže:
• rok narodenia koňa
• presný údaj o jazdcovi:

D

dieťa (do 14 rokov - vrátane)

J

junior (od 14 do 18 rokov)

YR

mladý jazdec (od 18 do 21 rokov)

Ak tieto údaje nebudú správne vyplnené, jazdci strácajú nárok na započítanie výsledkov do
celoročných súťaží!
Usporiadatelia sú povinní zasielať výsledkové listiny v elektronickej forme najneskôr do
dvoch dní po skončení pretekov súčasne na obidve nasledujúce E-mailové adresy:
svkeqfed@hotmail.com
michaela.horna@post.sk
Ak nebudú dodané výsledkové listiny s požadovanými údajmi, jazdci strácajú nárok na
započítanie výsledkov do celoročných súťaží!
Rozhodcovia
V záujme zvyšovania kvality posudzovania výkonov drezúrna komisia trvá na občerstvovaní
si vedomostí drezúrnych rozhodcov. Z tohto dôvodu žiada všetkých rozhodcov, ktorí majú
záujem rozhodovať drezúrne súťaže, aby najneskôr do 1. mája 2010 oznámili na Sekretariát
SJF alebo priamo na E-mailovú adresu ilja.vietor@i-med.ac.at kedy sa v priebehu posledných
troch rokov zúčastnili kurzu, školenia rozhodcov alebo Challenge cupu konaného v SR. Pre
tých, ktorí tak neurobili resp. pre nových rozhodcov drezúrna komisia usporiada ešte do konca
roka 2010 preškolenie. Termín tohto preškolenia bude včas oznámený. Tí, ktorí nesplnia

podmienku zúčastniť sa preškolenia minimálne raz za dva roky, nebudú odsúhlasení
v rozpisoch ako rozhodcovia drezúrnych súťaží.
Kalendár
Drezúrna komisia žiada organizátorov nižšie uvedených drezúrnych pretekov, aby v záujme
kvalitnej účasti na ich pretekoch do 15. marca 2010 zmenili termín pretekov, pretože tieto
kolidujú s inými, významnými drezúrnymi pretekmi na Slovensku resp. v Českej republike.
17.7.
17.7.

717SD Letná cena Oravy
717VD Cena Gordona,M VSO D+paraD

Húšť, Dlhá n. Oravou
Spišská Teplica

31.7.

731ZD Drezúrne preteky

Krškany

KMK a PS
Drezúrna komisia rozhodla na základe nedostatočnej účasti v predchádzajúcich sezónach
prideliť súťaže KMK stupňa Z a L nie pretekom
26.6.

626SD Drezúrne preteky

Králiky

822ZD 2. Považský jazdecký pohár-drez.

Kočovce

ale
22.8.

Takisto, z technických dôvodov sa budú na pretekoch:
29.5.

529BD Cena JFBO - drezúra

Ivanka pri Dunaji

konať súťaže KMK stupňa Z a L
a na pretekoch
30.5.

530BD Cena Bratislavy v drezúre

BA - Čierna Voda

prémiovaná súťaž st. S
Celoročné rebríčky
• v sezóne 2010 bude vyhodnocovať Michaela Horná
• drezúrna komisia doplní oficiálnu stránku o výsledky z predchádzajúcich sezón
• v drezúrnej úlohe IM I. sa za 6. miesto prideľuje 6 bodov a za 7. miesto 5 bodov
• po odsúhlasení Sekretariátom SJF sa bude drezúrna komisia snažiť o zavedenie
oddeleného vyhodnotenia 4-, 5-, a 6-ročných koní

zapísal: I. Vietor
kontrola zápisu: M.Horná, V. Naštický, M. Filová

