SPRÁVA O ČINNOSTI SKOKOVEJ KOMISIE SJF ZA ROK 2018

Skoková komisia SJF pracovala v zložení: Tomáš Kuchár – predseda
Andrej Hollý
Andrea Machalová
Zdeno Kuchár
Petra Zálešáková – členovia
Komisia v priebehu roka zasadala 18.10.2018, a v priebehu roka 6 krát prerokúvala a schvaľovala
uznesenia mailovou komunikáciou formou per rollam /15.1.,2.3.,25.3.,12.11.,6.12. a 15.12./
Komisia formou per rollam schválila pravidlá pre tvorbu a zverejňovanie výsledkov jazdcov
v rebríčkoch a obdobie za ktoré sa zarátavali body do rebríčkov pre sezónu 2018.
V roku 2018 riešila komisia aj Technicko-organizačné podmienky pre organizáciu MSR v skoku, ktoré
rozdelila na dva termíny, zároveň dohodla a schválila termíny a organizátorov obidvoch termínov a
staviteľov parkúrov na tieto podujatia. MSR v skoku sa konali v kategóriách deti, juniori, pony
a družstvá v termíne 24.-26.8.2018 v Košiciach / trávnaté kolbisko /a mladí jazdci, ženy, seniori A,
mladé kone a družstvá v termíne 27.-30.9.2018 v Pezinku.
Taktiež komisia schválila kritériá pre výber do Talentovanej mládeže pre účely poskytnutia finančných
prostriedkov z ministerstva. Na základe výkonnostných rebríčkov bolo vybraných do Talentovanej
mládeže 30 jazdcov, po 10 z každej kategórie – deti, juniori a mladí jazdci do 23 rokov.
Ďalej zostavila zoznam reprezentácie pre rok 2018 a na jeho základe zastrešovala výjazdy
reprezentantov, najmä juniorov na medzinárodné podujatia v skoku na koni. Jednalo sa o výjazdy :
26.-29.4. - CSIO Zduchovice / Dropová, Orviská, Poráziková, Horváth /, 31.5.-3.6. – CSIO Bábolna /
Štangelová, Orviská, Horváth, Čupková, Čupka, Ševcechová /, 8.-15.7. - ME Fontainebleau - /
Štangelová, Orvisková, Horváth / a 2.-5.8. - CSIO Šamorín / Horňáková, Horváth, Orviská, Čupková /
Skoková komisia pripravila aj návrh zoznamu ocenených na pripravovanom GALAVEČERE SJF, na
základe požadovaných kritérií / len jeden najlepší jazdec kategórie /z Predsedníctva SJF nasledovne:
Kategória DETI - ŠULÍKOVÁ EMA
Kategória JUNIORI - ŠTANGELOVÁ SÁRA
Kategória MLADÍ JAZDCI - JEŠKOVÁ MICHAELA
Kategória SENIORI - HOLLÝ ANDREJ
NAJLEPŠÍ JAZDEC ROKA V KATEGÓRII SKOKY - CHUDYBA BRONISLAV - za významnú reprezentáciu SR v
zahraničí
Kôň roka 2018 – QUINTANA

Tomáš Kuchár, v.r.
Predseda Skokovej komisie

