Správa o činnosti ZK pri SJF
za obdobie 06. 2016 až 05. 2017

Záprahová komisia v období 06. 2016 až 05. 2017 zasadala 2x a to
18. 10. 2016 – Stráže pri Zvolene,
27. 03. 2017 – Piešťany.
Počas obdobia 06. 2016 až 05. 2017 ZK uskutočnila 15 hlasovaní per rolam.

V roku 2017 došlo k zmene v zložení ZK. Zanikol mandát p. Švagerka a predsedníctvo SJF
na návrh predsedu ZK schválilo za člena ZK Ing. Ruru.
V hodnotenom období sa zrealizovalo:
1. Aktualizáciu pravidiel pre záprahový šport podľa platných pravidiel FEI v roku 2016 a následne
v roku 2017 aktualizované podľa zmien vo FEI pravidlách od r. 2017.
2. Navrhla pravidlá pre SZVJ-A, ktoré P-SJF schválilo a sú platné od 14. 09. 2016 a publikovalo
na web stránke SJF.

3. Navrhla finančnú podporu 2 750,- € pre usporiadateľov záprahových súťaží, z čoho sa
čerpalo 1 500,- €. Nedočerpanie vzniklo v 1 prípade usporiadateľ iba prihlásil preteky
do kalendára, ale iba prenajal areál pre zahraničného organizátora a v ďalších prípadoch
z administratívnych dôvodov (rozpisy, výsledkové listiny).
4. Podpora talentovanej mládeže. ZK dostala z navrhovaných 1 000,- € pridelených iba 800,€, ktoré P-SJF rozdelilo pre 4 detí. Z tejto podpory bolo doteraz čerpané 600,- €
(1 nepredložili doklady na SJF).
5. ZK zabezpečila pre potreby usporiadateľov záprahových pretekov zakúpenie kompletného
vozotajského parkúru (56 ks FEI kuželov, 60 ks loptičiek a 40 ks plastových čísel (1 – 20) a 16 ks
plastových písmen (a-d)). Tento prekážkový materiál sa zapožičiava organizátorom pretekov.
6. ZK odporučila a predsedníctvo SJF schválilo Športové a technické podmienky pre usporiadanie
MSR SJF – 2017 v disciplíne záprahy.

7. ZK odporučila predsedníctvu SJF schváliť kvalifikačné kritériá pre účasť na MS jednozáprahov
v Mezohegesi a MS dvojzáprahov v Lipici, ktoré P-SJF schválilo a publikovalo na web stránke
SJF.
8. ZK navrhla a P-SJF schválilo pre rok 2017 širšiu reprezentáciu v disciplíne záprahy a to:
Marcela Viochnová, Miroslav Matúška, Jozef Mašír.
9. ZK navrhla predsedovi SJF podporiť myšlienku maďarskej jazdeckej federácie, aby sa na úrovni
FEI v rokoch medzi majstrovstvami sveta vytvoril rovnaký formát kontinentálnych pretekov ako
šampionátu štvorzáprahov aj pre jedno a dvojzáprahy.

10. Nový člen ZK Ing. Rura v spolupráci NŽ Topoľčianky pripravil sústredenie záprahových
jazdcov, ktoré sa uskutoční v termíne 20. – 23. 06. 2017. Rozpis tohto podujatia je zverejnený
na web stránke SJF.

Z pohľadu ZK naďalej pretrváva finančné podhodnocovanie disciplíny záprahy, čo sa
prejavilo pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 najmä v kapitole 12. 6. – podpora usporiadania
MSR, kde P-SJF vyčlenilo pre usporiadateľa MSR v záprahoch iba 800,- €, čo ZK považuje
za neadekvátne a diskriminačné v porovnaní s inými disciplínami, nakoľko klasické
záprahové preteky sú 3 dňové a vyžadujú minimálne 5 rozhodcov.
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Ďalší problém vidí ZK vo vývoji členskej základne. Ku koncu roka 2016 bolo síce
evidovaných viac záprahových jazdcov ako ku koncu roka 2015, ale aktuálny počet
k 25. 04. 2017 (posledný aktuálny údaj v evidencii SJF) je nižší o 11 jazdcov. Iba 3 jazdci
majú pre rok 2017 FEI licenciu.
Vďaka usporiadanému doškoleniu rozhodcov v Motešiciach v máji 2016 sa podaril sa zvýšiť
počet rozhodcov, ale jednalo iba o rozhodcov, ktorý mali v minulosti všeobecne platnú
licenciu rozhodcu a v rámci refreshingu si obnovili kvalifikáciu pre disciplínu záprahy.
Vekové zloženie rozhodcov pre disciplínu záprahy je mimoriadne nepriaznivé a nepodarilo sa
v minulom roku získať nových rozhodcov.
Taktiež klesá počet registrovaných koní. Je množstvo jazdcov, ktorí majú ambície jazdiť iba
hobby preteky, kde nie je potrebná licencia jazdca resp. koňa, čo vyvoláva dojem, že
o záprahový šport nie je záujem. Je otázkou, či počet registrovaných jazdcov a koní sa znížil
v dôsledku neuhradenia licenčného poplatku, alebo v dôsledku zmien v informačnom systéme
SJF, resp. chybami členov pri registrácii (nekompletné vyplnenie registračného listu).
Vývoj v registrácií záprahových jazdcov, činovníkov a koní
Kategória
K 31. 12. 2015
K 31. 12. 2016
Jazdci
42
61
Rozhodcovia
8
13
Stavitelia tratí
3
5
Kone
24
19

Rozdiel
+19
+5
+2
-5

K 25. 04. 2017
50
13
5
16

V roku 2016 sa v SR usporiadali členovia SJF celkovo 11 záprahových pretekov z toho však
iba 1 preteky boli kompletné (3-dňové) a 1 kombinované (2-dňové).
Okrem toho na území SR sa uskutočnili 1 halové preteky, ktoré usporiadal zahraničný
usporiadateľ a 1 záprahový parkúr usporiadaný nečlenským subjektom SJF. Cieľom ZK je,
aby SJF vytvárala také podmienky pre disciplínu záprahy, aby v budúcnosti všetky záprahové
preteky na Slovensku boli organizované pod hlavičkou SJF a aby sa zvyšovala ich kvalita.
V roku 2017 sa doposiaľ uskutočnili 2 záprahové preteky a to:
- 04. 02. 2017 – halové preteky „Zimná cena Motešíc“ spojená s II. kolom Moravského
vozotajského pohára,
- 06. 05. 2017 - Hobby záprahové preteky 2017 GG Horné Saliby.
V roku 2017 je ešte plánovaných ďalších 11 záprahových pretekov.
V roku 2016 na medzinárodných pretekoch CAI nás reprezentovali iba jazdci
NŽ Topoľčianky - p. Matuška a Mašír, ktorí sa zúčastnili 3 zahraničných a jedných domácich
pretekov v kategórii H2. Najlepšie umiestnenie dosiahol p. Matuška – 2. miesto
v Kladruboch n. L.
V Bratislave 26. 05. 2017
Vypracoval: Ing. Ladislav Hána
predseda ZK
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