Správa zo stretnutia členov drezúrnej komisie SJF dňa 27. decembra 2014 v Stupave.
Prítomní členovia DK SJF: M. Filová, R. Potocký, I. Vietor
Hosť: Z. Daniel
Ospravedlnená neprítomná členka DK SJF: M. Horná
Neospravdelnení neprítomní členovia DK SJF: M. Brieniková, Z. Czajliková, V. Marthaler

1. Rozpočet 2014
Podľa informácie GS SJF bolo DK SJF pridelených 2 500 €, vyčerpaných 500 € na WDCh.
Zvyšok môže byť presunutý do r. 2015. Podľa predbežných informácií GS SJF s rovnakou
sumou možno počítať aj na r. 2015. Prítomní sa dohodli na tom, že M. Filová
pripraví písomné vúčtovanie jednotlivých položiek nákladov na WDCh.
2. Rozpočet 2015
Na základe diskusie prítomní navrhli nasledujúce použitie rozpočtu DK:
1 000 € na WDCh
1 000 € na podporu kurzov pre jazdcov a rozhodcov
500 € na drezúrny aktív alebo obdobné odborné akcie
2 000 € na financovanie prémiovaných súťaží tak, ako to v minulosti robila SJF. V praxi to
znamená, že na základe kalendára a žiadostí organizátorov vyberie DK SJF niekoľko súťaží
na st. Z, L, S, ST a T na území celého Slovenska, ktoré by svojou kvalitou stimulovali
pretekárov k účasti na domácich pretekoch. Pokiaľ sa týka súťaží st. Z (oddelené
vyhodnotenie súťaží pre deti), tu navrhujeme, aby tieto financovala SJF zo zdrojov, ktoré boli
podľa písomnej informácie M. Kubíka z 8. 9. 2014 v rozpočte SJF určené na podporu
športovo talentovanej mládeže.
3. Vyhodnocovanie celoročného rebríčku
Na základe skúseností zo sezóny 2014 by bolo vhodné zmeniť termín dodávania výsledkov
z domácich súťaží z 2 na 7 dní po skončení pretekov, ale súčasne neakceptovať žiadne
výsledky dodané po tomto termíne. Aktualizácia výsledkov by mala prebiehať pravideľne
jedenkrát za mesiac. Jazdci, ktorí zasielajú svoje výsledky zo zahraničných pretekov by mali
z dôvodov kontroly tieto posielať v kópii sekretariátu SJF kde by boli s dátumom odoslania
archivované.
4. Kontrola správnosti výpočtu výsledkov
Vzhľadom na negatívne skúsenosti prítomní navrhli, aby technický delegát už počas súťaží
námatkovo kontroloval správnosť výpočtu výsledkov a výsledkových listín. Malo by sa tak
predísť tomu, aby po vyhlásení výsledkov dochádzalo k ich zmene.

5. Štartovné listiny
Prítomní navrli, aby na všetkých pretekoch organizátori akceptovali konečné prihlášky iba do
19:00 v predvečer súťaže. Súčasne však by mali byť organizátori povinní zostaviť štartovné
listiny so záväznými štartovnými časmi najneskôr do 23:00. Tieto by mali byť vždy
uverejnené na webovej stránke www.drezura.sk , čo je podľa R. Potockého technicky možné.
6. Hlasovanie členov DK
Pri všetkých otázkach, ktoré rieši DK formou E-mailovej komunikácie treba v budúcnosti
zaviesť hlasovanie formou: som za; proti; zdržal som sa hlasovania.
7. Drezúrne úlohy
Pre sezónu 2015 treba jazdcov a organizátorov pretekov upozorniť na to, že sú jednoznačne
platné iba FEI úlohy pre rok 2015 a národné podľa tabuľky uverejnenej na stránke
www.drezura.sk
8. Organizácia M SR 2015
Podľa informácie GS, písomnú žiadosť podal jedine JK pri NŽ Topoľčianky. Vzhľadom na
pozitívne skúsenosti s organizáciou a výbornými technickými podmienkami areálu členovia
DK plne podporujú poverenie organizáciou M SR v drezúre 2015 práve tento subjekt. Ako
termín konania doporučujú „tradičný“ druhý júlový víkend, teda 11.-12. júla 2015. O formáte
súťaží ba sa malo ešte diskutovať na drezúrnom aktíve v januári 2015.
9. Organizácia WD Challenge cup 2015
O organizáciu prejavil záujem Žrebčín Motešice s personálnou podporou Dan Clubu Stupava.
Prihláška bola v stanovenom termíne odoslaná GS SJF na FEI. Na základe diskusie členov
DK by sa organizátor mal už teraz obrátiť na Predsedníctvo SJF so žiadosťou o finančnú
podporu. Základom pre žiadosť bude vyúčtovanie nákladov v roku 2014.
10. Kurzy
Z diskusie vyplynulo, že organizácia samostatných tréningových kurzov zo strany DK nemá
pravdepodobne vzhľadom na slabú účasť veľkú šancu na úspech a preto by bolo vhodnejšie
iba finančne podporiť existujúce kurzy organizované inými subjektami.
11. Drezúrny aktív 2015, preškolenie rozhodcov.
Na základe dostupných informácií je záujem o včasné spoločné stretnutie počas zimnej
prestávky. Prítomní navrhli termín sobota 24. januára a miesto Zasadačka NŽ Topoľčianky,
ak tento žiadosti DK vyhovie. Na doplnenie programu aktívu by bolo vhodné preškolenie
drezúrnych rozhodcov formou diskusie videozáznamamov, tak ako to bolo v minulosti
a stretlo sa sa pozitívnym ohlasom prítomných.
12. DBT 2015 – kalendár podujatí:
Zatiaľ známe termíny sú:

1. kolo: 12.-14. marca Weikersdorf (A)
2. kolo: 15.- 17. mája Brno (CZ)
3. kolo: HU bude určené v priebehu januára
Finále: 2.-4. októbra areál Rozálka Pezinok
Zápisnicu napísal I. Vietor a jej správnosť overila M. Filová a R. Potocký.

