
 

      Správa o činnosti Komisie vytrvalostného jazdenia za rok 2018 

 

 

 

Komisia zasadala celkom dva krát. Ostatné riešenia prebehli formou elektronickej komunikácie a 

hlasovaním per rollam. 

Komisia pracuje v zložení: predseda -Vladimír Pažitný 

                                  členovia- Lýdia Fonferová 

                                                  Vratislav Gallo 

                                                  Alexander Nálepka 

                                                  Róbert Rovný 

                                                  Rastislav Supek 

 

Na rokovaní a hlasovaniach sa členovia  zúčastňovali v nadpolovičnej väčšine 

 

Komisia na svojich zasadnutiach prerokovala materiály týkajúce sa fungovania komisie, športového 

kalendára, pretekov, nominácie a vyslania reprezentácie na šampionáty a v neposlednom rade  

riešenia M-SR 2018. 

 

V danej disciplíne sa uskutočnilo 5 národných pretekov. 

V danej disciplíne sa uskutočnilo 3 medzinárodné preteky. 

V danej disciplíne bolo evidovaných cca 100 členov. 

V danej disciplíne bolo evidovaných 50 koní. 

V danej disciplíne sa uskutočnilo školenie s preskúšaním stewardov s cieľom udelenia licencie 

stewarda ,kde školiteľom boli V. Pažitný, R. Fekár a L. Starovecká s počtom účastníkov -2. 

 

Výjazdy na významné a najdôležitejšie podujatia v sezóne a dosiahnuté umiestnenia: 

Výjazdy na 48 zahraničných podujatí 

Najvýznamnejšie: MS seniorov na WEG v Tryon (USA) 

                              ME juniorov San Rossore (ITA) – 2. M.Supeková  

                              MS mladých koní Šamorín (SVK) – 5. Dominika Kleinová 

                                                                                         6. Lucia Supeková 

                                                                                         7. Lucia Supeková ml. 

                                                                                        13. Michaela Supeková 

                                                                                        31. Zuzana Sitárová 

                                                                                        32. Martin Gallo 

                                                                                        33. Lucia Starovecká 

 

MSR 2018-stručná rekapitulácia: 

MSR 2018 boli na základe žiadosti pridelené JK Napoli Šamorín. Tento sa vmáji organizácie vzdal. 

Následne , na základe žiadosti bola organizácia  MSR pridelená JK Monty Ranč Nitrianske Pravno. 

MSR sa uskutočnili v Topoľčiankach 24.-26.8.2018 v seniorskej kategórii na CEI** 2x70km a v 

kategórii juniorov a mladých jazdcov na CEI* 80km. 

Hlavné výsledky: 

   

                                                SENIORI -                   

 1. Dominika Kleinová/Sheina 

 2. Lucia Starovecká/Kataki 

 3. Vratislav Gallo/ Hédi 

 

 



 

    JUNIORI a MLADÍ JAZDCI -                   

                      1. Erika Tešovičová/SHADIT 

                      2. Miriam Kmeťová/O´BAJAN KABALA 

                      3. Alexandra Vladárová/BENTLEY OF ANGEL´S GARDENS 

 

Z hore uvedeného vyplýva , že  kvalita reprezentácie jazdcov a koní v roku 2018 bola výborná a má 

stále stúpajúcu tendenciu 

Plán rozvoja disciplíny na rok 2019 ,je  udržať tento pozitívny vývoj disciplíny, so zameraním sa na 

zvýšenie počtu jazdcov a koní, hlavne v mládežníckych kategóriách. 

 

Vypracoval Vladimír Pažitný v.r. 
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