Zápisnica zo zasadnutia skokovej komisie
zo dňa 8.decembra 2021
Prítomní členovia :
Monika Gonos Noskovičová, Martin Bulík, Silvia Gavorníková
Program:
Body na rozhodnutie:
1)
2)
3)
4)

Zmeny v smernici Kódex reprezentanta SR
Zmena v smernici Tvorba skokového rebríčka SJF
Výzva na predloženie cenových ponúk na dodávku skokového rebríčka SJF
Reprezentácia pre rok 2022

Body na informáciu
5) Plán účasti reprezentácie na jazdeckých pretekoch v roku 2022
6) Návrh člena P-SJF Ľubomíra Pauča na označenie trénerov počas jazdeckých pretekov
Priebeh zasadnutia :
Ad 1) Zmeny v smernici Kódex reprezentanta SR
Skoková komisia SJF sa dohodla na úprave smernice Kódex reprezentanta SJF, v rámci ktorej sa
upravuje čl. 2 bod 1, definícia oficiálneho reprezentačného výjazdu, do ktorej žiadajú doplniť aj účasť
na oficiálnych skokových súťažiach CSIO. Nové znenie čl.2 bod 1) bude nasledovné:
„1.
Oficiálnym reprezentačným výjazdom je účasť na pretekoch MS, ME, OH, CSIO (oficiálnych
skokových pretekoch – súťaž družstiev - pohár národov) a WEG vo všetkých jazdeckých disciplínach.
Oficiálnym reprezentačným výjazdom nie je účasť na pretekoch vypísanej kategórie koní.“.
Hlasovanie: ZA: 3/M. Gonos Noskovičová, M. Bulík, S. Gavorníková / PROTI: 0 / Zdržal sa: 0
Ad 2) Schválenie podmienok tvorba skokového rebríčka SJF k roku 2022
Skoková komisia SJF schválila podmienky tvorby skokového rebríčka SJF 2022, nasledovne:
1) VSR – výkonnostný skokový rebríček
Do VSR sa započítava 20 najlepších výsledkov jazdeckej dvojice (jazdec + kôň) počas celej
jazdeckej sezóny – tabuľka pre zápočet bodov tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice,
2) Rebríček jazdeckých dvojíc
V tomto rebríčku budú započítané všetky výsledky jazdeckej dvojice (jazdec + kôň) počas
celej sezóny 2022 – zápočet podľa prílohy č. 1 a 2 tejto zápisnice,
3) Rebríček jazdcov
V rebríčku jazdcov budú započítané všetky výsledky jazdca pri všetkých štartoch počas
sezóny (na rôznych koňoch) spôsob zápočtu bodov podľa prílohy č.1 a 2 tejto zápisnice.
Pre účely rebríčka sa v súlade so zákonom o športe rozumie mladý jazdec do sezóny v ktorej dovŕši
23 rokov.
Do skokového rebríčka budú započítané všetky výsledky jazdcov a jazdeckých dvojíc počas skokovej
sezóny 2022, t.j. od 1.1.2022 do 31.12.2022. Súčasne sa do skokového rebríčka budú započítavať
všetky výsledky:

1) národné a medzinárodné preteky konané na území SR a
2) medzinárodné jazdecké preteky konané v zahraničí
Technické podmienky výpočtu a tvorby rebríčka Tvoria prílohu tejto zápisnice č.1 a č.2.
Hlasovanie: ZA: 3/M. Gonos Noskovičová, M. Bulík, S. Gavorníková / PROTI: 0 / Zdržal sa: 0
Ad 3) Výzva na predloženie cenových ponúk na dodávku skokového rebríčka SJF v roku 2022
Skoková Komisia SJF zverejňuje výzvu na predloženie cenových ponúk na zhotoviteľa a dodávku
skokového rebríčka pre sezónu 2022. Dodávka bude realizovaná priebežne vždy v mesačných
intervaloch najneskôr do 15.dňa po ukončení mesiaca na stránke SJF vo všetkých kategóriách.
Hlasovanie: ZA: 3/M. Gonos Noskovičová, M. Bulík, S. Gavorníková / PROTI: 0 / Zdržal sa: 0
Ad 4) Reprezentácia – kvalifikačné kritéria pre rok 2022
Skoková komisia SJF sa dohodla na širšom zozname slovenských reprezentantov na sezónu 2022 vo
všetkých kategóriách, ktorí budú mať oprávnenie štartovať na oficiálnych jazdeckých podujatiach
pohára národov CSIO, nasledovne:
Patrik Majher, Tomáš Kuchár, Bronislav Chudyba, Radovan Šillo, Dominika Gaáová a Michaela
Ješková
Hlasovanie: ZA: 3/M. Gonos Noskovičová, M. Bulík, S. Gavorníková / PROTI: 0 / Zdržal sa: 0
Informatívne body:
Ad 5) Plán účasti reprezentácie na jazdeckých pretekoch v roku 2022
Skoková komisia SJF pripravuje plán účasti slovenskej reprezentácie na oficiálnych jazdeckých
pretekoch CSIO pre sezónu 2022 a je v úzkej komunikácii so širšou reprezentáciou. Zatiaľ boli
identifikované nasledovné oficiálne preteky: účasť na CSIO Mannheim a domácom CSIO, pričom
tento zoznam preteko bude aktualizovaný ad hoc, podľa aktuálnej výkonnosti.
Ad 6) Návrh člena P-SJF Ľubomíra Pauča na označenie trénerov počas jazdeckých pretekov
Skoková komisia SJF prerokovala na svojom zasadnutí grafický návrh člena P-SJF Ľubomíra Pauča na
označenie trénerov počas jazdeckých pretekov, ktorý okrem povinných súčastí, ako fotografia, číslo
licencie SJF, obsahuje aj prehľad jazdeckých disciplín, v ktorých má tréner oprávnenie trénovať, ako aj
vekové kategórie. Skoková komisia SJF ocenila tento návrh, obsahuje všetky dôležité informácie
a navrhuje ho využiť pre označenie trénerov SJF počas všetkých jazdeckých podujatí na území SR.

