Správa SVK za rok 2016
Voltížny rok 2016 začal už v januári školením národných rozhodcov v Ivánke pri
Dunaji.
Vo februári začala séria tréningových podujatí na barely, čo je imitácia koňa. Po
predchádzajúcich úspechoch sa organizátori z JK Spojená škola Ivánka pri Dunaji, JK
Lángov Dvor, OZ Galaxia Poprad a TJ Slávia UVLF Košice ešte viac posnažili
a usporiadali úžasné 4 podujatia na ktorých sa zúčastnilo 120 pretekárov. Barel
preteky sú výbornou tréningovou zimnou prípravou na sezónu 2016.
Prvé preteky Slovenského voltížneho pohára sa uskutočnili v Košiciach, keď si
tradičný „otvárač“ sezóny TJ Slávia SOUP Šaľa vybral májový víkend. Ďalej preteky
vrámci SVP zorganizovali JK Spojená škola Ivánka pri Dunaji, OZ Galaxia Poprad, JK
Apolónia Lieskovany, NŽ Topolčianky a JK Rozálka, kde sa uskutočnili dve
najvýznamnejšie podujatia vrámci voltížneho pohára, CVI Pezinok a Majstrovstvá
Slovenska 2016.
Počas sezóny 2016 sa 7 slovenských klubov zúčastnilo 4 medzinárodných podujatí
a to CVI Budapešť, CVI Ebreichsdorf, CVI Frenštát a CVI Pezinok. Posledné tri CVI boli
i nominačnými pretekmi. Na každom podujatí sme mali dôstojnú reprezentáciu
s dobrými výkonmi a mnohými zozbieranými medailami. Nováčikovia mali možnosť
pocítit atmosféru medzinárodného preteku a skúsení reprezentanti zase zabojovať
o miestenky na Majstrovstvá Európy v Le mans. S Svoje miesto v národnej
reprezentácii si vybojovali v kategórii skupín dievčatá z NŽ Topoľčianky v zložení
Nicole Švajčíková, Diana Antalíková, Laura Lenčéšová, Lívia Švajčíková, Andrej
Meňhert a Ivana Cigáňová s trénerom Borisom Kodakom a koňom Fantagira.
V Jednotlivcoch bola našou jasnou favoritkou Kristína Hajduová z VK Sundance Nitra
s koňom Fausto a lonžérom Martinom Vaváčkom, ďalšiu miestenku vybojovala Lea
Hakszer z JK Rusty na koni KCM Vaulting horeses LORD pod vedením Andrei Bičovej.
Jediným mužským zástupcom bol Sebestien Martin z NŽ Topolčianky s trénerom
Borisom Kodakom na koni Fantagira. Pre skupinu z NŽ Topolčianok to bol historický
úspech, miestenku v kráľovskej kategórii voltíže, si vybojovali po prvý krát a hoci
nakoniec nemohli štartovať na vlastnom koni Fantagire, kvôli zdravotným
problémom, aj vďaka obetavosti Dr. Petry Cinerovej z Českej republiky a jej
úžasnému koňovi Cairo podali heroický výkon a vybojovali si 7me miesto. Rovnako i
Sebestien nakoniec v Le Mans štartoval na koni Quido lonžérky Petry Cinerovej.
Sebestien Martin do finále nepostúpil, umiestnil sa konečnom 17tom mieste.
Najvačšia konkurencia bola v Le Mans určite v kategórii junioriek. Tu nás
reprezentovala Lea Hakszer a Kristína Hajduová. Pre Leu Hakszer to bol takisto prvý
dotyk s atmosférou najvýznamnejšieho podujatia a Lea Hakszer s lonžérkou Andreou
Bičovou a koňom KCM Vaultinghorses Lord získala konečné 28 miesto. V tejto
kategórii slovenská vlajka na výsledkových listinách svietila najvyššie. Kristína
Hajduová na koni Fausto s lonžérom Martinom Vaváčkom obsadili fantastické 5 te
miesto.
V roku 2017 sa okrem štyroch prípravných tréningových podujatí na barely už
uskutočnili trikrát SZVJ pre voltíž, dve lonžérske skúšky.

V sezóne 2017 nás čaká spolu 8 pretekov Slovenského voltížneho pohára, štyri
medzinárodné preteky kategórie CVI, juniorské majstrovstvá sveta v areáli Magna
Racino v susednom Rakúsku. Sezónu uzavrú Majstrovstvá SR vo voltíži, ktorých
organizátorom bude Národný žrebčín Topoľčianky.
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