Zápisnica č. 3 zo schôdze drezúrnej komisie SJF
konanej v Trenčíne 31. 08. 2012
Prítomní: M.Horná, M. Filová, M. Brieniková, J. Rindošová
Hostia: Z. Daniel

1. DK prejednala s organizátorkou FEI World Dressage Challenge M. Filovou prípravu
a organizačné zabezpečenie tohto podujatia, v rámci ktorého prebehne aj tradičný
seminár. Súčasťou seminára bude aj doškolenie drezúrnych rozhodcov. DK sa
dohodla, že toto jediné drezúrne FEI podujatie na Slovensku podporí aj finančnými
prostriedkami komisie.
O možnosť simultánneho hodnotenia pre rozhodcov požiada FEI rozhodkyne M.
Filová.
2. Vzhľadom ku kráteniu finančných prostriedkov z MP SR na prémiované súťaže a na
základe následného rozhodnutia Rady SJF o znížení počtu prémiovaných súťaži, DK
upravuje kalendár prémiovaných súťaži nasledovne:
Dátum

Miesto

Z

05. 05.

Stupava

x

11. – 13. 05.

Pezinok

x

x

26. 05.

Čierna Voda

x

x

- preteky zrušené

14. – 15. 07.

Topoľčianky

x

x

x

04. – 05. 08.

Krškany

x

- KMK odmietnuté

27. 10.

Stupava

x

- náhradný termín KMK - L

L

S

ST

T

- preteky zrušené
x

3. Prioritou DK je aj naďalej aktualizácia drezúrnych pravidiel, keďže neboli
aktualizované už niekoľko rokov. Je potrebné ich kompletne preložiť.
Pravidlá preloží a prehľad drezúrnych úloh spracuje M. Horná.
4. M. Horná informovala o množiacich sa sťažnostiach ohľadom nedodržiavania
pravidiel na pretekoch. DK sa rozhodla najprv nové drezúrne pravidlá preložiť, urobiť
k nim výklad a v prípade opakovania aj v budúcom roku, postúpiť toto na riešenie
disciplinárnej komisii SJF.
5. DK sa tiež rozhodla zaradiť nové národné drezúrne úlohy, keďže tie staré sú z roku
1995 a drezúrne jazdenie sa od tých čias už posunulo niekam inam. Vychádza to aj
z toho, že tieto národné úlohy sa na pretekoch vypisujú len zriedka, pretože napr.
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úlohy stupňa Z sú pre deti alebo mladé kone, pre ktoré sú najmä určené, ťažké
a nenadväzujú na vyššie stupne.
6. Podľa vzoru iných krajín a konzultácii s niekoľkými drezúrnymi rozhodcami M.
Horná navrhuje zaviesť nový systém hodnotenia drezúrnych úloh stupňa Z a L
„jednou známkou“, resp. od jedného stola dvoma rozhodcami. V súčasnosti sa hodnotí
doslova jednou známkou, protokol pre skrátené hodnotenie by určoval 5 čiastkových
známok a z toho by sa vypočítala ako priemer výsledná známka. Toto by ocenili aj
rozhodcovia, ktorí boli oslovení, vyjadrili sa, že by to ich prácu značne zjednodušilo
a zabezpečila by sa vyššia objektivita, pretože udeliť za celý výkon, predvedenie,
chody a sed len 1 výslednú známku je veľmi ťažké.
Protokol pre skrátené rozhodovanie preloží a pripraví M. Horná. Toto je potrebné
zapracovať aj do nových drezúrnych pravidiel.
7. M. Horná podala návrh pre zaradenie Paradrezúry pod Drezúrnu komisiu SJF podľa
vzoru FEI, ktorá tak urobila už v roku 2006. Vychádza to z toho, že takýchto jazdcov
na Slovensku máme, dokonca aj reprezentantov na medzinárodnej úrovni (ME, MS,
Paraolympiáda), sú registrovaní na SJF, pretože SJF im vydáva licencie, rovnako aj
koňom a FEI pasy, SJF ich prihlasuje na FEI preteky a preto je zvláštne, že ich
nezastrešuje žiadna komisia. Tejto myšlienke je plne naklonený aj predseda SJF V.
Chovan.
Potrebné záležitosti vybaví M. Horná.
8. DK na návrh M. Hornej plánuje pripraviť a vydať „Smernice pre drezúrnych
rozhodcov“ podľa vzoru FEI a Nemeckej národnej federácie.
9. DK plánuje organizovať tradičný Drezúrny aktív, ako schôdzu drezúrnej komisie
s verejnosťou, kde DK vyhodnotí uplynulú sezónu, predstaví plán činnosti na ďalší
rok, informuje o novinkách a zmenách. Súčasťou bude aj výklad nových pravidiel
platných od 1.1. 2013. Členovia DK navrhli miesto konania Topoľčianky a termín
začiatkom roka 2013.
Organizačné zabezpečenie a príprava M.Horná, správy činnosti za oblasti pripravia
členovia DK, každý za svoju oblasť.
10. DK sa dohodla o rozdelení finančných prostriedkov určených pre talentovanú mládež
nasledovne: DK zorganizuje drezúrne sústredenie pre talentovanú mládež, účastníci sa
budú vyberať podľa výsledkov, rebríčka a M-SR, pretože má za to, že investovaním
do vzdelávania mládeže budú tieto prostriedky využité najefektívnejšie. Účastníkom
budú hradené 2 tréningové lekcie a ustajnenie.
Trénera, miesto a termín dohodne, osloví jazdcov a zorganizuje M.Horná.
11. DK sa zhodla na potrebe vytvorenia novej webovej stránke drezúrnej komisie SJF,
vzhľadom k tomu, že súčasná je zastaraná a hlavne neprehľadná a nedajú sa na nej
robiť požadované úpravy.

Zapísala: M. Horná
Overila: M. Filová
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