Správa o činnosti voltížnej komisie SJF za rok 2018

Komisia zasadala celkom 4x.
Komisia pracuje v zložení Jana Majdlenová, Katarína Kubišová, Mária Fogašová, Boris Kodak, Radoslav
Psota a Marián Pavľak.
Na rokovaniach sa členovia zúčastňovali všetci členovia komisie.

Komisia na svojich zasadnutiach prerokovala materiály
Kalendár pretekov 2019
Technické podmienky MSR vo voltíži
Nominačné kritéria na MEJ 2018
Voltížne pravidlá SJF na rok 2018/2019
Rebríček pretekárov 2018
Vo voltíži sa uskutočnilo 7 národných pretekov, 1 medzinárodné preteky na území SR.
V roku 2018 bolo za voltíž evidovaných 150 členov a 37 koní.
V danej disciplíne sa uskutočnilo školenie rozhodcov a trénerov pod vedením medzinárodnej
rozhodkyne 4* Pavly Krauspe, 17.2.2018 v SŠ Ivánka pri Dunaji s počtom 32 účastníkov. Uskutočnilo
sa pracovné stretnutie trénerov, lonžérov a rozhodcov 17.11.2018 v Tatranskej Lomnici.
Výjazdy na významné a najdôležitejšie preteky v sezóne a dosiahnuté umiestnenia:
Sebastien a Sarah Martin, dosiahli 6. miesto na juniorských ME v Kaposvári v kategórii dvojíc.
Potešiteľné boli finálové umiestnenia našich chlapcov a to 10. miesto Sebastiena Martina a 15.
miesto Simona Bohunického takisto ma MEJ.
Na vysoko profesionálnej úrovni boli zorganizované medzinárodné preteky CVI Pezinok, čoho
dôkazom je aj každoročne bohatá účasť pretekárov ako aj svetovej špičky na tomto podujatí.
Podujatie organizuje JK Rozálka pod taktovkou Pavly Krauspe.
MSR 2018 – sa uskutočnili na ranči Biela voda v Hrabušiciach 28.-30.5.2019 na ktorých sa zúčastnilo
27 koní a 96 pretekárov, z toho 9 skupín. Výsledky www.voltiz.sk
Zhodnotenie kvality reprezentácie jazdcov a koní v roku 2018 – v kategórii detí sa postupne zlepšuje
počet aj kvalita pretekárov. Pokiaľ vydržia a presunú sa do juniorských súťaží, zvýši sa konkurencia, čo
sa snáď v blízkej budúcnosti prejaví aj v úrovni reprezentácie.
Koncepcia plánu rozvoja disciplíny na rok 2019 – zorganizovať 6 pretekov Slovenského voltížneho
pohára, z toho 1 medzinárodné podujatie CVI Pezinok a Majstrovstvá Slovenska v Dunajskom
Klatove, kde doteraz voltížne preteky neboli. Na základe nominačných kritérií zostaviť reprezentáciu
pre juniorské MS a seniorské ME v Ermele v Holandsku. Vyhodnotiť Slovenský voltížny pohár počas
MSR.
Na jeseň bude Pavla Krauspe na Slovensku organizovať FEI školenie pre rozhodcov a trénerov

Vypracoval Marián Pavľak
Dňa 15.5.2019

