Drezúrna Komisia
Prvé ustanovujúce zasadnutie drezúrnej komisie sa konalo dňa 29.3.2014 v areáli AMG Hollý
Dunajská Lužná.
Prítomní členovia:

Doc. Ilja Vietor
Ing. Michaela Horná
Mgr. Miroslava Filová
Ing. Richard Potocký

Ospravedlnení: p.Monika Brieniková, p.Czajliková
Pozvaná zástupkyňa predsedníctva SJF: Ing. Silvia Gavorníková
Iľja Vietor privítal účastníkov a otvoril v súlade s pozvánkou prvé ustanovujúce zasadnutie Drezúrnej
komisie (DK) s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rozdelenie agendy v rámci drez. komisie
komunikácia s vedením SJF
vedenie webovej stránka a rebríčka drez. jazdcov a koní
ďalšie vzdelávanie drez. rozhodcov na SK
M SR
DBT a kalendár národných pretekov
zahraničné výjazdy, reprezentačný káder
rôzne

Ad 1/ Drezúrna komisia sa uzniesla nasledovne:
a) Za predsedu Drezúrnej komisie bol jednohlasne navrhnutý Doc. Iľja Vietor, z uvedeného
dôvodu bude na najbližšom zasadnutí Predsedníctva SJF prednesená žiadosť o menovanie za
predsedu Drezúrnej komisie Doc. Iľju Vietora.
b) Drezúrne úlohy –I. Vietor zabezpečí preklad nových úloh FEI a rakúskych st. LS pre rok 2014,
pričom všetky národné drezúrne úlohy budú priebežne v r. 2014 upravené v súlade
s medzinárodným štandardom, t.j. pre každý stupeň obtiažnosti budú 4 nové úlohy (2 pre
obdĺžnik 20 x 60 m a 2 pre 20 x 40 m) a bude doplnený stupeň LS. I. Vietor v spolupráci s M.
Hornou preložia a pripravia na zverejnenie všetky úlohy. Od 1. 1. 2015 budú platiť už iba nové
národné drezúrne úlohy.
c) Pravidlá – M. Horná pripraví preklad úprav pravidiel pre r. 2014
d) Vzhľadom na nie celkom správne rozpisy, ktoré boli vydané a schválené, Drezúrna komisia
odporúča a žiada Predsedníctvo SJF, aby schválilo, že s okamžitou platnosťou všetky rozpisy
na drezúrne preteky na území SR bude schvaľovať členka drezúrnej komisie Ing. Michaela
Horná. Je to najmä z dôvodu, aby boli v SR rozhodované súťaže rozhodcami, ktorí majú
potrebné preškolenie na stupeň obtiažnosti, ktorí majú rozhodovať a aby boli všetky
náležitosti rozpisov v súlade s drezúrnymi pravidlami.

e) Drezúrna komisia nezodpovedá za rozpisy zverejnené do dátumu jej ustanovujúcej schôdze.
Ako poradná odborná komisia považuje za svoju povinnosť vopred o takejto možnosti
informovať Predsedníctvo SJF.
Ad 2/ Komunikácia so SJF
Po schválení návrhu Drezúrnej komisie ohľadom schvaľovania rozpisov budú zverejnené na stránke
SJF iba tie rozpisy, ktoré prídu z adresy Ing. M. Hornej.
Predseda DK I. Vietor požiada sekretariát SJF o aktualizáciu úloh v softvéri na spracovanie výsledkov,
aby tak mohli organizátori používať korektné úlohy (platné pre rok 2014).
Na stránke SJF a DK bude zverejnený zoznam rozhodcov, ktorí majú oprávnenie rozhodovať pre rok
2014 (absolvovali preškolenie v r. 2012 a 2013). Keďže v r.2014 sa vzhľadom na zmeny ohľadom
Predsedníctva SJF nekonalo preškolenie rozhodcov, sú ostatní rozhodcovia, ktorí chcú v r. 2014
rozhodovať a preškolenie z minulého roka nemajú, povinní absolvovať preškolenie formou tzv.
tieňového rozhodovania na národných pretekoch s medzinárodnou účasťou, ktoré sa budú konať
v termín 9.-11.5.2014 v Pezinku na Donau Bohemia Trophy v ktorýkoľvek deň. Prihlášku poslať
predsedovi DK I. Vietorovi. Do uvedeného termínu budú v už schválených rozpisoch akceptovaní aj
rozhodcovia, ktorí nemajú preškolenie z minulého roku.
Ad 3/ Vedenie webovej stránky a rebríčka drezúrnych jazdcov
Web stránka – R.Potocký spolu s M. Hornou sprístupnia pre drezúrnych jazdcov stránku
drezura.wbl.sk a budú zabezpečovať jej aktualizáciu
Rebríček – zodpovedná M. Horná, ktorá bude rebríček pravidelne aktualizovať. Je preto nevyhnutné,
aby všetci jazdci a organizátori pretekov bezodkladne, najneskôr do 14 dní odoslali úplné výsledky
z domácich a aj zahraničných pretekov na adresu michaela.horna@post.sk.
Výsledky musí podpísať hlavný rozhodca pretekov iba vtedy ak sú korektné a majú všetky náležitosti:
meno jazdca, koňa číslo licencie, oddiel, body a percentá na tri desatinné miesta za každého
rozhodcu oddelene, súčet bodov a %, označnie juniorov a mladých jazdcov (nie vek jazdcov !!!),
rozmiestnenie rozhodcov v písmenách, názov pretekov, súťaže, úlohy, dátum.
Ad 4/ Ďalšie vzdelávanie rozhodcov
DK navrhuje, aby bola pre rozhodcov, ktoré majú rozhodovať drezúrne úlohy najvyššej obtiažnosti od
stupňa T, t.j. súťaže IM II a vyššie, bolo povinné samostatné preškolenie pre Grand Prix rozhodcov,
nakoľko pri takto náročných úlohách je veľmi náročné aj rozhodovanie a v prípade ak je vedená súťaž
na Slovensku vypísaná, je potrebné aby aj rozhodcovský zbor bol pripravený a dostatočne
profesionálny ju hodnotiť.
DK eviduje zvýšený záujem zo strany nových drezúrnych rozhodcov, v tejto súvislosti by
prostredníctvom sekretariátu SJF vyzvala Rozhodcovskú komisiu aby realizovala skúšky zo
všeobecných pravidiel, na ktoré by mohlo nasledovať školenie a skúšky z pravidiel drezúrnych.
Pre rok 2015 bude súčasťou každého preškolenia rozhodcov na špecializáciu drezúrny rozhodca
záverečná skúška z drezúrnych pravidiel a hodnotenie štandartnej súťaže z videa.

Ad 5/ MSR
Drezúrna komisia eviduje, že po 18 rokoch bolo zmenené dejisko Majstrovstiev Slovenskej republiky,
ktoré bolo všeobecne okolitými národnými federáciami ale aj jazdcami hodnotené dlhodobo za
vrchol drezúrnej sezóny na Slovensku. Z uvedeného dôvodu vypracuje drezúrna komisia v krátkom
čase technické parametre a požiadavky na nového organizátora, ktoré bude potrebné splniť preto,
aby sa zabezpečila primeraná úroveň MSR aj pre rok 2014.
DK má obavy o zabezpečenie korektného výsledkového servisu ako aj eviduje rozpor s drezúrnymi
pravidlami pri realizácii MSR v hale, nedostatky v technickom zabezpečení (ustajnenie a najmä
korektné rozmery kolbiska a dostatočného odstupu rozhodcov od neho na dlhých stenách) . Drezúrna
komisia víta aktivitu nového organizátora, považuje však za potrebné zabezpečiť kavliznú organizáciu
vrcholu drezúrnej sezóny.
Ad 6/ DBT a kalendár národných pretekov
I.Vietor upozornil na kolidáciu pretekov DBT a národných pretekov v NŽ Topolčianky, ktoré sú
v rozmedzí jedného týždňa a tým je oprávnená obava, že sa jazdci nebudú môcť zúčastniť na podujatí
v Rakúsku a nasledujúci týždeň v SR. M.Horná informovala, že kalendár NŽ je tak veľmi plný, že nie je
možné upraviť tento termín, a tak veria, že sa jazdci zúčastnia na obidvoch podujatiach.
Ad 7/ zahraničné výjazdy, reprezentačný káder
Drezúrna komisia podporuje všetky medzinárodné štarty na súťažiach CDI pre dospelých, pri ktorých
je potrebné splniť kvalifikačné kritérium 64% ako dvojica jazdec a kôň v tej istej úrovni súťaže na
domácich, resp. národnych pretekoch.
Pri junioroch pre účasť na CDI je táto hranica na úrovni 60% na národných pretekoch (kritéria FEI pre
účasť juniorov na ME = 60 % na CDIJ) a podporuje účasť Sáry Olšanskej na ME v Arezze. Rovnako tak
podporuje účasť Lei Jakubíkovej v účasti na ME v kat. detí. I. Vietor preverí kvalifikačné kritériá detí
na ME (kedže sa konajú po prvýkrát).

Zapísala: Ing. Silvia Gavorníková

Zápisnicu overili:
Ing. Michaela Horná, v.r.
Doc. Ilja Vietor, v.r.

