
Správa o činnosti Záprahovej komisie SJF za rok 2019 

 

Záprahová komisia SJF (ďalej iba „ZK SJF“) v roku 2019 zasadala 1x  (10. 12. 2019). 

ZK SJF v období od 01. 01. 2019 do 23. 10. 2019 pracovala v zložení: Ing. Rura – predseda a členovia: 

Bučkuliak, Gasparovics, Vankó a Viochnová. Po odstúpení Ing. Ruru bol na návrh ZK od 23. 10. 2019 

predsedníctvom zvolený za člena a predsedu ZK SJF Ing. Ladislav Hána. 

Na rokovaniach P-SJF sa zúčastnil 1x Ing. Rura (5. 2. 2019) a 1x Ing. Hána (12. 12. 2019). 

ZK SJF záležitosti týkajúce sa záprahov riešila v roku 2019 prevažne elektronickými hlasovaniami. 

V období od 22. 11. 2018 do 10. 12. 2019 sa uskutočnili 4 hlasovania per rollam.  

V disciplíne záprahy sa v roku 2019 uskutočnilo: 

a) 9 národných pretekov, z toho 1 halové, 

b) 2 medzinárodné preteky, z toho 1x show H4 pre pozvané záprahy. 

Celkový počet záprahových jazdcov registrovaných v roku 2019 bol 50, z toho 1/5 je vo veku 60+, ale 

iba 3 jazdi sú vo veku do 20 rokov. Kompletných záprahových súťaží CAI sa v kategórii H1 zúčastnili 5 

jazdci a v kategórii H2 iba 3 jazdci. 

Celkový počet registrovaných koní v disciplíne záprahy v roku 2019 bol 50, z toho vo veku do 9 rokov 

23 koní a 27 koní bolo vo veku 10 - 19 rokov. 

V disciplíne záprahy sa v roku 2019 neuskutočnili žiadne školenia ani sústredenia. 

Výjazdy na významné a najdôležitejšie preteky v sezóne a dosiahnuté umiestnenia. 

Na MS -dvojzáprahov v nemeckom Drebkau Miroslav Matúška z JK NŽ Topoľčianky skončil na 41. 

mieste a Szilárd Bárta z JK Martin Záturčie na 73. mieste z 82 štartujúcich. 

Na MS mladých koní nás v kategórii H1 reprezentovala p. Marcela Viochnová z TJ Žrebčín Motešice, 

ktorej sa však cez dve kvalifikačné kolá nepodarilo prebojovať do finále. 

Okrem toho sa uskutočnili výjazdy na CAI2* resp. CAI3* preteky do ČR, Rakúska, Maďarska a Poľska. 

MSR 2019 – boli organizátorom zrušené pre nízky počet prihlásených. 

Zhodnotenie kvality reprezentácie jazdcov a koní v roku 2019 

Medzinárodných pretekoch sa v roku 2019 zúčastnilo  5 jazdcov v kategórii H1 a 3 jazdci v kategórii H2. 

Na MS dvojzáprahov v nemeckom Drebkau Miroslav Matúška z JK pri NŽ Topoľčianky skončil na 41. 

mieste a Szilárd Barta z JO Martin-Záturčie na 73. mieste z 82 štartujúcich. 

Na MS mladých koní nás v kategórii šesťročných koní reprezentovala p. Marcela Viochnová z TJ Žrebčín 

Motešice, ktorá obsadila v 1. kvalifikačnom kole 7. miesto z 11 štartujúcich, v 2. kvalifikačnom kole 

4. miesto zo 6 štartujúcich, ale do finálového kola nepostúpila. 

Okrem toho sa záprahovými jazdcami uskutočnili individuálne výjazdy na CAI2*, CAI3* resp. CAN 2* 

preteky do ČR, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka a Luxemburgu. 

Celkove sa z 50 licencovaných jazdcov na zahraničných výjazdoch zúčastnilo iba 8 jazdcov. 

 



Koncepcia plánu rozvoja disciplíny na rok 2020 

Rozvoj disciplíny záprahy v roku 2020 bude obmedzený v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia 

SARS-COVID 19. 

Pre rozvoj disciplíny záprahy je potrebné: 

- získať nových, najmä mladých jazdcov, 

- podporovať organizátorov záprahových súťaží, 

- pripraviť nových rozhodcov pre disciplínu záprahy, 

- pre zvýšenie úrovne jazdcov zorganizovať 2 sústredenia a 

- motivovať kluby, resp. jazdcov, aby pripravovali mladé kone pre disciplínu záprahy. 

 

 

Vypracoval: Ing. Ladislav Hána 

Dňa 26. 06. 2020 


