Správa o činnosti skokovej komisie SJF za rok 2017
Úvodom by sme radi uviedli, že skoková komisia v jej v aktuálnom zložení prvý krát zasadala v októbri
roku 2017 a preto táto správa podáva informácie o jej činnosti od tohoto obdobia po aktuálny dátum
30.4.2018.
Komisia v roku 2017 zasadala:
15.10.2017 (v plnom zložení: Tomáš Kuchár, Andrej Hollý, Petra Zálešáková, Zdeno Kuchár a Andrea
Machalová)
Od vtedy prebehli neoficiálne stretnutia členov:
23.10. 2017 (v zložení: Tomáš Kuchár, Andrej Hollý, Petra Zálešáková)
27.11. 2017 (v zložení: Tomáš Kuchár, Andrej Hollý, Petra Zálešáková)
30.11.2017 (v zložení: Tomáš Kuchár, Andrej Hollý + manažér reprezentácie)
29.1.2018 (v zložení: Tomáš Kuchár, Petra Zálešáková)
27.2.2018 (v zložení: Tomáš Kuchár, Andrej Hollý, Petra Zálešáková)
+ komunikácia online, mailová a telefonická

➔ s následnými hlasovaniami všetkých členov prostredníctvom elektronickej pošty per rollam.
Komisia na svojich zasadnutiach prerokovala materiály:
•
•
•
•
•
•
•
•

technické podmienky MRS na rok 2018
výber talentovanej mládeže za rok 2017
vytvorenie dokumentu Štatútu reprezentanta v skokoch na koni
Prerozdelenie príspevku pre organizátorov pretekov za rok 2017
Výber organizátora MSR 2018
Zostavenie reprezentačných kádrov na rok 2018
Znovuobnovenie výkonnostného rebríčku jazdcov a koní
Organizácia ankety pre výber ocenených na Galavečere 2017

V danej disciplíne sa uskutočnili sústredenia:
Komisia v aktuálnom zložení v roku 2017 finančne podporila 2 skokové sústredenia. A to s trénerom
Albertom Voornom v Šamoríne a s p. Zwingerom v Liptovskej Sielnici.
V roku 2018 bol doposiaľ jeden reprezentačný zjazd v Šamoríne za účelom prípravy detí, juniorov
a ml. jazdcov na nadchádzajúce preteky. Zúčastnili sa: Sára Štangelová, Dávid Horváth, Vanessa
Porazíková, Dominika Droppová, Alexandra Horňáková
Výjazdy na významné a najdôležitejšie preteky v sezóne:
Najdôležitejšími pretekmi za rok 2017 boli Majstrovstvá Európy, na ktorých sa zúčastnili: Nina
Ševchechová (deti) , Tereza Gulášová (deti) , Petronela Neuschlová (juniori), Vanessa Porazíková
(juniori), Sára Štangelová (juniori) a Michala Ješková (juniori).
Za dospelých jazdcov nás reprezentovala Monika Noskovičová.

MSR 2017 – stručná rekapitulácia
Podľa nášho názoru nám ako novovzniknutej komisii neprináleží právo hodnotiť činnosť komisie
predošlej. Avšak z organizačného hľadiska boli MSR 2017 nad mieru uspokojivé s vynikajúcou
organizáciou, atmosférou a prislúchajúcimi oceneniami.
Koncepcia plánu rozvoja disciplíny na rok 2018
Skoková komisia si dala túto sezónu za úlohu vytvoriť čo najideálnejšie podmienky pre reprezentačnú
mládež a jej priblíženie sa k výkonom ostatných európskych tímov. Keďže v roku 2018 máme
predovšetkým silný juniorský tím, je našim cieľom zladiť reprezentačné výjazdy tak, aby jazdci
pociťovali podporu federácie a vzájomnú súdržnosť. Toto sa nám môže podariť v prípade, že vieme
ponúknuť kvalitné tréningové prostredie a zladiť plány jazdcov. Rovnako nám záleží hľadaní talentov
medzi deťmi a ich zaradenie do tréningového programu pre nadchádzajúce sezóny.
Výnimkou samozrejme nie sú ani dospelí reprezentanti, ktorým vďačíme za kvalitnú a nenahraditeľnú
propagáciu našej krajiny. Chceme s nimi udržiavať dialóg a pomáhať v ich výkonoch minimálne
administratívnou podporou a to predovšetkým zastúpením na medzinárodnej pôde FEI.
V neposlednom rade, by sme chceli aby sa náš šport dostal viac do povedomia širokej verejnosti a to
nielen prostredníctvom mediálnej práce organizátorov ale taktiež z iniciatívy našej federácie, resp.
komisie (press, tv, sociálne médiá).

Vypracovala Petra Zálešáková
Dňa 30.4.2018

