Správa o činnosti záprahovej komisie SJF za rok 2018

Komisia zasadala celkom dvakrát. 16.2.2018 v Chorvátskom Grobe a 22.11.2018 v Topoľčiankach.
Komisia pracuje v zložení Marek Rura ( predseda ) a členovia Marcela Viochnová, Ladislav
Gasparovics, Imrich Vankó a Jozef Bučkuliak.
Na rokovaniach sa členovia zúčastňovali v plnom počte a pravidelne.
Komisia na svojich zasadnutiach prerokovala materiály: TP MSR, Pravidlá záprahového jazdenia,
Smernicu SZVJ a Smernica o vzdelávaní športových odborníkov.
V danej disciplíne sa uskutočnilo 11 národných pretekov
V danej disciplíne sa naši jazdci zúčastnili na 6 medzinárodných pretekoch a 15 zahraničných
národných pretekoch.
V danej disciplíne bolo evidovaných 51 členov
V danej disciplíne bolo evidovaných 52 koní
V danej disciplíne sa uskutočnilo sústredenie záprahových jazdcov s cieľom podporiť rozvoj jazdcov.
Školiteľom bol tréner, bývalý majster sveta v štvorzáprahoch, Zoltán NYUL z Maďarska. Na sústredení
bolo prítomných 9 jazdcov.
Najlepším jazdcom v disciplíne za rok 2018 je Miroslav Matúška z JK pri NŽ Topoľčianky, ktorý je
v celosvetovom rebríčku FEI dvojzáprahov 2018 na štvrtom mieste.
Výsledky Miroslava Matušku na medzinárodných pretekoch:
CAI 2* Melykut ( HUN ) – 3.miesto
CAI 3* KLadruby ( CZE ) – 4.miesto
CAI 3* Altenfelden ( AUT ) – 1.miesto
CAI 3* Lipica ( SLO ) – 2.miesto
MSR 2018 – na MSR sa otvorili dve kategórie jedno a dvojzáprahy. Nakoniec sa vyhodnotila iba jedna
kategória a to jednozáprahy. Dvojzáprahy sa nevyhodnotili z dôvodu nedostatočného počtu jazdcov.
V kategórií jednozáprahov sa na MSR zúčastnilo 6 jazdcov ( Biro, Hána, Babík, Viochnová, Kurkin,
Rura ) z troch jazdeckých klubov ( JK NŽ Topoľčianky, JK TJ Motešice a JZK Equs Poprad ). Umiestnenie
jazdcov:
1.Marek Rura – JZK Equs Poprad
2. Ľudovít Kurkín – JZK Equs Poprad
3. Ladislav Hána – TJ Motešice
V kategórií dvojzáprahov boli súťažiaci Miroslav Matúška a Jozef Mašír z JK NŽ Topoľčianky a Andras
Gašparik z JK Czajlik Ranch.
Keďže MSR boli ako otvorená súťaž, celkový počet záprahov spolu s účastníkmi z Česka bolo 22.
Zhodnotenie kvality reprezentácie jazdcov a koní v roku 2018:

Reprezentácia Slovenka bola v zložení Miroslav Matúška ( H2) a Ján Bíro (H1 ) z NŽ Topoľčianky
a Marcela Viochnová z TJ Motešice.
Koncepcia plánu rozvoja disciplíny na rok 2019:
-

zorganizovať skúšky rozhodcov a tým pádom rozšíriť základňu rozhodcovského zboru
zvýšiť počet jazdcov, ktorý by reprezentovali Slovensko na medzinárodných pretekoch
zvýšiť počet jazdcov na MSR, tak aby sa vyhodnotila aj kategória dvojzáprahov

Vypracoval Ing. Marek Rura – predseda ZK

