Správa drezúrnej komisie SJF za rok 2014.
V roku 2014 sa slovenskí drezúristi zúčastnili 39 pretekov doma a v zahraničí. Na Slovensku
bolo zorganizovaných 28 pretekov čo bolo o 4 viac ako v predchádzajúcom roku. Slovenskí drezúristi
okrem toho štartovali aj na pretekoch v Maďarsku, Českej republike a Rakúsku a to aj vďaka účasti
v sérii pretekov Donau-Bohemia Trophy, ktorá prebieha už po niekoľko rokov v uvedených krajinách.
V domácich a zahraničných súťažiach, ktorých výsledky sa započítavali do celoročného rebríčka
drezúrnych jazdcov na Slovensku celkovo súťažilo 63 dospelých, 26 juniorov a 30 detí. V súťaži o titul
koňa roka boli vyhodnotené výsledky 137 koní. Celkovo možno povedať, že tieto čísla sú dlhodobo
ustálené s mierne stúpajúcou tendenciou.
Veľmi nás teší fakt, že v roku 2014, druhýkrát po sebe, zvíťazilo družstvo drezúristov
Slovenska v súťaži FEI World dressage challenge a to v skupine 6, v ktorej súťažili jazdci z Českej
republiky, Chorvátska, Rumunska a Slovenska. Tentokrát Slovensko reprezentovali dvojice Tomáš
Šipoš / Atiffy, Zuzana Bártová / Red Fernet, Zdeno Daniel / Rubicon a Veronika Lomnická / Don
Macho’s. Tomáš Šipoš s Atiffym bol najúspešnejší zo všetkých dvojíc štartujúcich v celej skupine 6 v
kategórii PSG (st. ST, 66,908 %), Patrik Kohút / Logan v tzv. Advanced class (st. S, 62,703 %), Zdeno
Daniel / Rubicon (66,313 %) v Medium class (st. L) a Barbora Hamidová / Marry Lu (64,138 %) medzi
juniormi v Preliminary class (st. Z).
Majstrovstvá Slovenska v drezúre sa konali po dlhotrvajúcich administratívnych a
organizačných prieťahoch v neskorom jesennom termíne 25. a 26. októbra 2014 v hale žrebčína
Motešice. Napriek mnohým zmenám termínu a podmienok tieto majstrovstvá pozitívne prekvapili
veľkým počtom zúčastnených dvojíc z celého Slovenska. M SR sa zúčastnilo 48 jazdkýň a jazdcov,
z toho 12v kategórii juniorov a 12 detí. Aj napriek nezmenej náročnosti vypísaných súťaží boli splnené
podmienky pre udelenie titulov majstrov Slovenska v štyroch vekových kategórách jazdcov. Okrem
toho, vrámci týchto pretekov prebehli aj dvojkolové súťaže pre mladé kone. Rozhodcovský zbor
tvorili traja rozhodcovia zo Slovenska a dve rohodkyne z Českej republiky. Všetky súťaže prebiehali
ako dvojkolové a o tituloch rozhodoval súčet bodov. Okrem toho všetky súťaže boli vypísané aj ako
otvorené kde vyšší počet štartujúcich dvojíc mal pozitívny vplyv na ich športovú kvalitu. V kategórii
detí suverénne zvíťazila Lea Jakubíková s Da Felice z Dan Clubu Stupava pred Barborou Gažíkovou /
Fausto (Nitra Sundance VK) a Barborou Hamidovou / Marry Lu (Dan Club Stupava). Medzi mladšími
juniormi sa ako prvá umiestnila Žofia Pavlenová s La Ten reprezentujúca stajňu Skýcov Fotosvet V+V
pred Natáliou Struhárovou / Ramzes z JK Ivanka pri Dunaji a ako tretia skončila Diana Antalíková s
Conversanom VI-17 z JK pri NŽ v Topoľčiankach. Kategóriu starších juniorov vyhrala Sára Olšanská /
Sagitta z JK Princess Neverice, striebro získal Milan Kuhajda / Mercedes z JK SOŠ Turany a bronz
Denisa Danková s Fáviom z JK pri NŽ Topoľčianky. Majstrom Slovenska v kategórii dospelých pre rok
2014 sa stal Tomáš Sipos s 9-ročným KWPN valachom Atiffy z JK Napoli Šamorín. Striebro vybojovala
Lucia Naštická s 8-ročným Arbaletom z ruského chovu z VŠK Paneurópa a bronz Kristína Flaková
s lipicánom z topoľčianskeho chovu Conversano VI-47 z JK pri NŽ v Topoľčiankach.
V priebehu roka prebehlo niekoľko sústredení drezúrnych jazdcov pod vedením domácich
a zahraničných trénerov. Rozhodcovia špecialisti sa mali možnosť preškoliť tak po praktickej ako aj
teoretickej stránke na dvoch podujatiach s účasťou medzinárodných rozhodcov. V roku 2015 je
cieľom drezúrnej komisie usporiadať medzinárodné drezúrne preteky CDI a podporiť v športovom
raste niekoľko dvojíc, ktoré by úspešne reprezentovali Slovensko na pretekoch CDI v zahraničí.
V mene drezúrnej komisie Doc. Ilja Vietor

