Zápisnica zo zasadnutia skokovej komisie
zo dňa 22.septembra 2020
Prítomní členovia :
Monika Gonos Noskovičová, Martin Bulík, Silvia Gavorníková
Program:
Body na rozhodnutie:
1)
2)
3)
4)

Rozdelenie dotácie na MSR za rok 2020
Technické podmienky MSR 2021, kvalifikácie a termíny MSR v roku 2021
Reprezentácia – kvalifikačné kritéria
Minimálne dotácie v jednotlivých súťažiach

Body pre informáciu
5) Talentovaná mládež
6) Rebríček skokových jazdcov
7) Licencie trénerov
Priebeh zasadnutia :
Ad 1) Rozdelenie dotácie na MSR za rok 2020
Skoková komisia rozhodla o rozdelení dotácie 10.000 EUR na MSR za rok 2020 pre organizátorov
nasledovne:
1) 4.000 EUR pre organizátora Hipoklub Liptovská Sielnica (kategórie: pony, detí a juniorov)
2) 6.000 EUR pre organizátora Riders and Dreams (kategórie: A-kategória, seniori, ženy, mladí
jazdci a mladé kone)
Hlasovanie: ZA: 3/M. Gonos Noskovičová, M. Bulík, S. Gavorníková / PROTI: 0 / Zdržal sa: 0
Ad 2) Technické podmienky Majstrovstiev Slovenskej republiky - MSR 2021
Skoková komisia schválila technické podmienky, vrátane termínov a kvalifikácií pre MSR na rok 2021,
ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Hlasovanie: ZA: 3/M. Gonos Noskovičová, M. Bulík, S. Gavorníková / PROTI: 0 / Zdržal sa: 0
Ad 3) Reprezentácia – kvalifikačné kritéria – Štatút reprezentanta pre rok 2021
Skoková komisia zverejní zoznam slovenských reprezentantov na sezónu 2021 vo všetkých
kategóriách, ktorí budú mať oprávnenie štartovať na medzinárodných jazdeckých podujatiach do
15.1.2021 na základe kvalifikačných kritérií, ktoré sú súčasťou Štatútu reprezentanta pre rok 2021 (v
prílohe č.2 tejto Zápisnice). Účasť na medzinárodných pretekoch od CSI 3*, oficiálnych jazdeckých
podujatiach CSIO a CSI v samostatných vekových kategóriách, súťažiach svetového pohára (CSI*-W),
majstrovských a kontinentálnych hrách bude predmetom samostatnej nominácie.
Hlasovanie: ZA: 3/M. Gonos Noskovičová, M. Bulík, S. Gavorníková / PROTI: 0 / Zdržal sa: 0
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Ad 4/ Minimálne dotácie v jednotlivých súťažiach
Skoková komisia na svojom zasadnutí rozhodla, že s účinnosťou od 1.1.2021 sa upravuje Smernica
riadenia skokových jazdeckých súťaží v pôsobnosti SJF platná od 3.6.2020, čl. 7, písm. c) minimálne
finančné dotácie v súťažiach od stupňa S/130 cm, ktoré budú naviazané na počet štartujúcich v tejto
súťaži, pričom povinnosťou organizátora bude zabezpečiť finančné dotácie nasledovne:
Súťaž/výška
prekážok

Počet štartujúcich jazdcov
Do 25

Do 50

Do 75

viac ako 75

S/130 cm

330,- EUR

450,- EUR

550,- EUR

660,- EUR

S+/135 cm

450,- EUR

600,- EUR

750,- EUR

900,- EUR

ST/140 cm

700,- EUR

950,- EUR

1.200,- EUR

1.400,- EUR

T/ 150 cm

1.000,- EUR

1.400,- EUR

1.600,- EUR

2.000,- EUR

Ostatné podmienky zostávajú bez zmeny, pričom štartovné v týchto súťažiach sa vypočíta z dotácie
súťaže, ktorá bude určená podľa rozpisu. Táto však nesmie byť nižšia ako je minimálna dotácia (pre
účastníkov do 25 štartujúcich), štartovné sa vypočíta ako 5 percent finančnej dotácie podľa rozpisu
pre danú súťaž. V prípade ak je organizátor povinný, podľa počtu účastníkov, dotáciu navýšiť (podľa
prihlášok a účasti na pretekoch) výška štartovného platí podľa pôvodného rozpisu.
Hlasovanie: ZA: 3/M. Gonos Noskovičová, M. Bulík, S. Gavorníková / PROTI: 0 / Zdržal sa: 0
Informatívne body:
Ad 5/ Talentovaná mládež
Kvalifikačné kritéria MŠ SR sú založené na výsledkoch jazdcov v kategóriách deti, juniori a mladí jazdci
za aktuálnu sezónu, ktoré sú zapracované v skokovom rebríčku. Zoznam oprávnených jazdcov
v každej kategórii bude zverejnený v súlade s platnými pravidlami MŠ SR.
Ad 6/ Rebríček skokových jazdcov pre rok 2020
Kritéria pre vypracovanie skokového rebríčka pre rok 2020 boli zverejnené a následne upravené pod
vplyvom pandémie COVID-19 v Zápisnici skokovej komisie z 28.5.2020 v bode 4), kde skoková komisia
rozhodla o zapracovaní výsledkov zahraničných národných súťaží. Uvedené rozhodnutie skokovej
komisie nie je možné retrospektívne meniť a do skokového rebríčka 2020 budú zapracované výlučne
výsledky zo zahraničných národných súťaží (t.j. nie regionálnych, krajských, miestnych, lokálnych ani
hobby).
Kritériá pre vypracovanie nového skokového rebríčka pre rok 2021, ktorý bude naviazaný na IT
systém SJF budú zverejnené do 31.12.2020.
Ad 7/ Licencie trénerov
Skoková komisia SJF prijala od Predsedníctva SJF úlohu prehodnotiť a preveriť možnosti dodržiavania
účasti licencovaných trénerov v rámci prípravy jazdca na opracovisku, a to najmä pre jazdcov do 18
rokov. Za účelom návrhu relevantných opatrení, ktoré budú implementovateľné v praxi, rovnako tak
kontrolovateľné, budú jej členovia diskutovať so širšou odbornou verejnosťou, trénermi, ako aj
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organizátormi pretekov. Vstupy, podnety, návrhy a komentáre zo strany zainteresovaných, uvítajú
členovia skokovej komisie do 30.11.2020 a následne navrhnú riešenie.
Zápisnicu zapísala:
Silvia Gavorníková v.r.

Zápisnicu overili:
Monika Gonos Noskovičová, v.r.
Martin Bulík, v.r.
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