ZÁPIS ZO ZASADNUTIA NOVO ZVOLENEJ SKOKOVEJ KOMISIE SJF
konaného dňa 15.10.2017 v Trenčíne – Nozdrkovciach

Prítomní členovia / Prezenčná listina je prílohou a tvorí súčasť zápisu /:
Tomáš Kuchár – predseda
Petra Zálešáková
Andrej Hollý
Andrea Machalová
Zdeno Kuchár

Predseda Skokovej komisie Tomáš Kuchár privítal novo zvolených prítomných členov
Skokovej komisie SJF a oboznámil ich s plánovaným programom ich prvého zasadnutia.
Skoková komisia prijala nasledovné uznesenia:
Ad 1/ Skoková komisia navrhla a schválila za zapisovateľa zápisu zo zasadnutia Andreu
Machalovú a za overovateľov Tomáša Kuchára a Petru Zálešákovú.
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI - 0, ZDRŽAL SA – 0
Ad 2/ Skoková komisia SJF schvaľuje úhradu cestovných výdavkov členov SK na zasadnutie.
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI - 0, ZDRŽAL SA – 0
Ad 3/ Skoková komisia SJF navrhuje Predsedníctvu SJF navýšenie kapitoly rozpočtu
12.1. Majstrovstvá SR – Skoky - na sumu 15.000.- eur, ktorá sa rozdelí nasledovne:
- podkapitola 12.1.1. = suma 5000.- eur pre organizátora MSR za účelom náhrady
zvýhodnenia účastníkov MSR po splnení všetkých Technicko-organizačných podmienok MSR
- podkapitola 12.1.2. = suma 10.000.-eur na finančné, resp. v kategóriách pony a detí vecné
ocenenie umiestnených jazdcov na MSR.
Skoková komisia odôvodňuje svoj návrh tým, že MSR v skoku sú naším národným vrcholným
podujatím, ktoré si zaslúži primeranú medializáciu a dôstojné ocenenie víťazov. Zvýši sa tým
atraktívnosť podujatia ako aj motivácia jazdcov k účasti a dosiahnutiu kvalitných športových
výkonov.
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0

Ad 4/ Skoková komisia SJF schvaľuje Technicko-organizačné podmienky pre organizáciu
MSR v skoku pre rok 2018, dokument je prílohou zápisnice. Zmeny oproti roku 2017 sú
vyznačené červenou farbou.
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0
Ad 5/ Skoková komisia poveruje a schvaľuje spravovaním skokového rebríčka jazdcov
Maroša Kuchára za finančnú odmenu 100.- eur/mesiac z prostriedkov skokovej komisie.
Hlasovanie: ZA – 5, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0
Ad 6/ Skoková komisia s účinnosťou od 1.11.2017 vyzýva jazdcov, ktorí sa zúčastnia
národných skokových závodov v zahraničí, že vo vlastnom záujme sú povinní doložiť na
sekretariát SJF, respektíve na mailovú adresu: maros.kuchar@gmail.com do 14 dní od ich
konania výsledkové listiny s označením našich účastníkov jednotlivých súťaží. V prípade
nedoloženia výsledkov jazdcami – účastníkmi tieto nebudú spracované v rebríčku jazdcov
a vo výslednom poradí sa na ne nebude prihliadať. Pre sezónu 2017 je možné doložiť na
sekretariát tieto výsledkové listiny z účasti aj dodatočne a to do 30.11.2017. Po tomto
termíne nebudú akceptované.
/ Zároveň prosíme sekretariát o zverejnenie formou oznamu /
Ad 7/ Skoková komisia žiada sekretariát o zverejňovanie rozpisov medzinárodných CSI,
CSIO skokových pretekov, na ktoré prihlasuje našich jazdcov, v kalendári pretekov,
respektíve po dodaní výsledkových listín aj vo výsledkoch za skoky. Taktiež žiada zverejniť
dodané výsledkové listiny od jazdcov z národných súťaží v zahraničí vo výsledkoch za
príslušný rok.
Stransparentnenie výsledkov našich jazdcov z medzinárodných CSI závodov a národných
súťaží zo zahraničia na stránke SJF umožní bezproblémovú tvorbu výkonnostných skokových
rebríčkov v jednotlivých kategóriách a objektivitu pri výbere jazdcov na finančný príspevok
z kapitoly rozpočtu 15.1. v kategóriách detí, juniorov a mladých jazdcov skokovou komisiou.

V Trenčíne-Nozdrkovciach, 15.10.2017

Zapísala: Andrea Machalová
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Overili:

Tomáš Kuchár
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Petra Zálešáková
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