
Zápisnica Komisie športových odborníkov SJF, konanej  

25.11.2017 v Trnave 

 

Na zasadnutí boli prítomní:   Robert Fekár /RFE/  

                                                   Anna Virágová /AVI/ 

                                                   Vladimír Pažitný /VPA/ 

                                                    Micharla Horná MHO/ 

  

Ospravedlnení :   Miloš Kravec /MKR/ 

                               Jozef Paulovič /JPA/ 

                               Paula Krauspe /PKR/ 

Hosť:                                          Ladislav Hána /LHA/ 

 

Po otvorení a privítaní Robertom Fekárom KŠO schválila program. 

 

1., Voľba  zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 

2., Zmeny v pravidlách 2018 

3., Školenie športových odborníkov 2018 

4., Smernica vzdelávania športových odborníkov 

5., SZVJ, jazdecké licencie 

6., Rôzne 

7., Záver 

 

KŠO zvolila zapisovateľa: Anna Virágová 

                     overovateľa: Robert Fekár 

                                             Michaela Horná 

 

KŠO začala bodom č. 2 Zmeny v pravidlách 2018 

Zmeny z FEI Pravidiel  zapracovať do SJF Pravidiel a budú platné v r. 2018 



Všeobecné pravidlá a Skokové pravidlá /RFE/ 

Drezúrne  /MHO/ 

Endurans /VPA/ 

Záprahy /LHA/ 

Ostatné disciplíny RFE sa spojí s predsedami komisií a dohodne aktualizáciu pravidiel 

 

Predpoklad planých pravidiel na rok 2018 od 1.3.2018 

 

Bod č.3 Školenie športových odborníkov 2018 

 

LHA školenie nových rozhodcov Záprahy predpoklad 17.2.2018 

         Preškolenie rozhodcov február 2018 

VPA Endurance – plán doškolenie aj preškolenie všetkých rozhodcov, keď budú   

         aktuálne pravidlá predpoklad február 2018 

MHO Drezúra preškolenie po aktualizácii pravidiel február 2018 

RFE Skoky preškolenie rozhodcov február 2018 

        Školenie nových rozhodcov podľa záujmu, ale v oblasti VSO a SSO v BO  

        dostatok rozhodcov. 

        Školenie Všeobecných pravidiel podľa potreby 

Pri školeniach rozhodcov pridať vo všetkých disciplínach aj školenie stewardov 

Školenie ostatných  disciplín preverí  RFE 

 

RFE- každý rozhodca má povinnosť preškoliť sa každé dva roky, 

táto povinnosť by mala platiť aj pre školenie prvej pomoci a bezpečnosti pri práci. 

Požiadavka na sekretariát –aby všetky školenia rozhodcov boli zverejnené na stránke SJF, aby 

tí, ktorí schvaľujú rozpisy, mali možnosť preveriť ktorí rozhodcovia môžu rozhodovať. 

RFE - zvážiť Kartu činovníka 

 

Bod č. 4 Smernica vzdelávania 

RFE – vypracovať Smernicu vzdelávania, ktorá bude praktická, použiteľná. 

           Plán pre ďalšie stretnutie – návrh Smernice pre každú disciplínu 



 

Bod č.5 SZVJ a jazdecké licencie 

Súčasné SZVJ nie sú dostačujúce  

Navrhujeme: I stupeň – súčasné SZVJ, po ktorých sa jazdec, bude môcť    

                         zúčastniť Hobby súťaží    

                         II. stupeň – licencia / súťaže v rámci pretekov na získanie licencie/ 

                         každá disciplína si určí podmienky II. stupňa, získanie licencie    

 

Bod č.5 Rôzne 

MHO – verejný tréning - oddeliť oficiálne preteky od verejného tréningu, lebo  

              sa ho zúčastňujú jazdci bez licencie  

              vyhodiť zo Všeobecných pravidiel čl. pravidiel 113.1.3 štart v otvorenom 

              tréningu 

RFE- oddeliť oficiálne preteky od verejného tréningu, verejný tréning nebude 

        zverejnený v rozpise 

LHA – financovanie školení 

RFE – na zasadnutí predsedníctva požiada o navýšenie financií na školenie 

RFE – ďalšie zasadnutie KŠO – január, február 2018 

 

Na záver Robert Fekár poďakoval za účasť a poprial šťastné a spokojné vianočné sviatky. 

 

Zapísala: Anna Virágová v.r. 

Overovateľ: Robert Fekár v.r.  

                      Michaela Horná v.r. 

 

 

 

 

     


