Správa o činnosti skokovej komisie SJF za rok 2020

V priebehu druhého polroku roku 2020 a prvého polroku 2021, ktoré boli významne poznačené
pandémiou COVID, skoková komisia SJF zasadala celkom 3x, z toho 1x v roku 2020 a 2x v roku 2021.
Komisia pracuje v zložení: Predseda Monika Gonos Noskovičová a členovia Martin Bulík a Silvia
Gavorníková.
Na rokovaniach sa členovia zúčastňovali osobne a prerokovali materiály týkajúce sa reprezentácie SR,
prípravy MSR pre rok 2021, v rámci ktorých Skoková komisia schválila technické podmienky, vrátane
termínov a kvalifikácií pre MSR na rok 2021. Skoková komisia vydala tiež Štatút reprezentanta SR pre
rok 2021, v súlade s ktorým bol zverejnený zoznam slovenských reprezentantov na sezónu 2021 vo
všetkých kategóriách, ktorí majú oprávnenie štartovať na medzinárodných jazdeckých podujatiach na
základe kvalifikačných kritérií Účasť na medzinárodných pretekoch od CSI 3*, oficiálnych jazdeckých
podujatiach CSIO a CSI v samostatných vekových kategóriách, súťažiach svetového pohára (CSI*-W),
majstrovských a kontinentálnych hrách je predmetom individuálnej nominácie Skokovej komisie.
Komisia tiež pripravila dokument, ktorý upravuje Smernicu riadenia skokových jazdeckých súťaží v
pôsobnosti SJF, ktorý upravuje minimálne finančné dotácie v súťažiach od stupňa S/130 cm. Finančné
dotácie podľa uvedeného návrhu budú závisieť a budú naviazané na počet štartujúcich v tejto súťaži,
pričom povinnosťou organizátora bude zabezpečiť finančné dotácie v závislosti od počtu štartujúcich
v danej súťaži, ak počet štartujúcich prekročí určitú hranicu, percentuálne sa zvýši výška finančných
prémií v danej súťaži. Organizátor bude mať tiež povinnosť v súlade s pravidlami medzinárodnej
jazdeckej federácie vyhodnotiť minimálne stužkou (prípadne inou cenou) aspoň 12 štartujúcich
jazdcov. Diskutované boli aj podmienky pre zabezpečenie kontroly trénerských opatrení – spojenie
preverenia týchto licencií na pretekoch a zabezpečenie účasti týchto trénerov na opracovisku najmä
pre jazdcov do 18 rokov.
V disciplíne skokové jazdenie sa uskutočnilo 52 národných pretekov, treba upozorniť, že počas
mesiacov marec až jún a taktiež október až november boli preteky zrušené z dôvodu obmedzení
opatrení zo strany vlády a hlavného hygienika SR v súvislosti s pandémiou COVID. V roku 2021 neboli
na území SR žiadne medzinárodné preteky, aj z dôvodu platných obmedzení, boli všetky naplánované
medzinárodné podujatia zrušené.
V roku 2020 bolo v SJF v disciplíne skokové jazdenie evidovaných 1249 členov, z toho 408 bola
jazdcov do 18 rokov, čo naznačuje stúpajúci trend z hľadiska počtu evidovanej mládeže do 18 rokov
a potvrdzuje dlhodobé postavenie skokového jazdenia na Slovensku ako najpočetnejšej jazdeckej
disciplíny SJF. Počet evidovaných koní pre disciplínu skokové jazdenie v databáze SJF bol v roku 2020
na úrovni 1282.
V roku 2020 neboli realizované žiadne školenia ani sústredenia jazdcov, nakoľko aj túto situáciu
výrazne poznačili obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID a zamedzením šírenia tohto vírusu,
vrátane zákazu stretávania sa a realizovanie hromadných akcií. Počas pôsobenia skokovej komisie
v druhom polroku 2020 sa aj vzhľadom na tieto platné obmedzenia a rušenie medzinárodných
podujatí FEI neuskutočnil žiadny výjazd slovenskej reprezentácie. Prvé výjazdy seniorskej
reprezentácie a účasť juniorov a mladých jazdcov na CSIO bola zaznamenaná až v roku 2021 po
uvoľnení opatrení FEI a návrate k medzinárodným súťažiam v apríli 2021.
MSR v roku 2020 sa konali po zmene termínu aj organizátora pretekov až 9.-11. Októbra 2020, čo
bolo veľmi neskoro aj vzhľadom na poveternostné podmienky a obmedzenie denného svetla na
korektné zvládnutie všetkých súťaží. Skoková komisia preto do technických podmienok pre rok 2021

jednoznačne stanovila, že konanie MSR musia organizátori, ktorí prejavia záujem o hosťovanie MSR
2021 realizovať v termíne do polovice septembra 2021. Kompletné výsledky vo všetkých kategóriách
tejto disciplíny sú dostupné na stránke SJF, skoková komisia evidovala nárast účasti v kategórií
amatéri, kde bolo až 37 jazdeckých dvojíc, dlhodobo sa nedarí zlepšovať trend v kategórii deti, juniori
a mladí jazdci. Skoková komisia pripravila pre rok 2021 kvalifikačné kritéria, ktoré boli vydané
s ročným predstihom, aby sa mohli jazdci kvalitnejšie pripraviť a bude sa snažiť o zlepšenie účasti
v jednotlivých kategóriách.
Koncepcia plánu rozvoja disciplíny pre rok 2021
Plán na sezónu bol, aby sa naši jazdci zúčastňovali na reprezentačných výjazdoch CSIO a následne sa
pripravovali na Majstrovstvá Slovenska a Majstrovstvá Európy. Našim dlhodobým plánom je zvyšovať
konkurencieschopnosť slovenskej reprezentácie, tým, že budeme angažovať mladých jazdcov do
seniorského reprezentačného tímu. Na základe COVID pandémie a následnému šíreniu Herpes vírusu
bolo zrušených veľa pretekov, čo ovplyvnilo aj prípravu našich jazdcov. Našou snahou je zvyšovať
úroveň jazdeckého športu na Slovensku a približovať sa k štandardu v zahraničí. Preto sme zvýšili aj
výšky prekážok v jednotlivých kategóriách na MSR. V pláne bolo organizovať aj sústredenie pre
mládež, ale pre neúplnosť rozpočtu sme ho zatiaľ nemohli naplánovať. Ako aj neustále sa meniace
pandemické podmienky nám neuľahčujú situáciu. Naďalej sa budeme snažiť posúvať náš šport vpred
a zvyšovať záujem oň.
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