Správa o činnosti Záprahovej komisie SJF za rok 2020
Komisia v roku 2020 z dôvodu obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19 nezasadala, ale
operatívne veci sa riešili elektronickými hlasovaniami, ktorých bolo celkovo 14.
Komisia pracuje v zložení:
-

predseda:
členovia:

Ing. HÁNA Ladislav,
Bc. BUČKULIAK Jozef
GASPAROVICS Ladislav st.,
VANKÓ Imrich st.
VIOCHNOVÁ Marcela

Komisia v roku 2020 riešila aktualizáciu smernice pre Skúšky ZVJ-A, technicko-organizačné
podmienky M-SR 2020, rozdelenie podpory pre talentovanú mládež a organizátorov
záprahových pretekov za rok 2019 v Západoslovenskej oblasti a ocenenia pri príležitosti
životných jubileí.

Počas roka 2020 sa uskutočnili 2x SZVJ-A (Topolčianky a Motešice) a celkove pribudlo 6
členov SJF s licenciou záprahového jazdca.

V disciplíne záprahy sa v roku 2020 uskutočnili jedny národné preteky v NŽ Topolčianky,
ktoré boli súčasne M SR a kvalifikáciou na finále Zlatej podkovy.
V disciplíne záprahy sa v roku 2020 neuskutočnili žiadne medzinárodné preteky.

Ku koncu roka 2020 bolo evidovaných celkom 50 členov - záprahárov v 10 kluboch
a 50 záprahových koní v 9 kluboch.

V disciplíne záprahy sa v roku 2020 neuskutočnili žiadne školenia a sústredenia.

MSR 2020 sa uskutočnilo v NŽ Topoľčianky. V kategórii H1-jednozáprahy štartovali 3 jazdci
z dvoch klubov a v kategórii H2-dvojzáprahy štartovalo 8 jazdcov zo 4 klubov, z ktorých 7
dokončilo kompletnú súťaž.
MSR sa uskutočnilo ako súčasť kvalifikačného kola 55. ročníka Zlatej podkovy, ktorá sa po
viac ako 10 rokoch vrátila na Slovensko. Zlatá podkova bola pôvodne Československá súťaž
vo všestrannosti a záprahoch a pravidelne jedno kvalifikačné kolo sa konalo na Slovensku
(v Tatranskej Lomnici). Kvalifikačného kola ZP v roku 2020 v Topoľčiankach sa zúčastnil aj
jazdci z Českej republiky a Maďarska (v H1 celkom 7 súťažiacich a H2 celkom 13 súťažiacich).

Zahraničných výjazdov v kategórii H1-jednozáprahy sa zúčastnil iba Ing. Ladislav Hána
na CAN2* v Tlumačove, kde sa umiestnil na 10. mieste zo 16 štartujúcich.
V kategórii H2-dvojzáprahy sa:
- p. Matúška Miroslav na CAN3* - Finále Zlatej podkovy v Humpolci obsadil 4. a 9. miesto
spomedzi 16. štartujúcich.
- p. Gašparík Andráš zúčastnil dvoch výjazdov do Maďarska. Na CAI2* v Aszár Kisber
dosiahol 12. miesto zo 14. štartujúcich a na CAI2* vo Vecsés sa umiestnil na 25. mieste
z 28. štartujúcich,
- p. Bárta Szilard v Nemecku na CAI2* Lahhden sa umiestnil na 14. mieste spomedzi
15. štartujúcich.
V roku 2020 bol veľmi malý počet zahraničných štartov, najmä z dôvodu zrušenia pretekov
v dôsledku opatrení na zamedzenie šíreniu ochorenia COVID-19. Slovenským jazdcom
chýbajú skúsenosti z medzinárodných pretekov a je potrebné riešiť aj trénovanie pod vedením
skúsených zahraničných trénerov.

V rámci rozvoja disciplíny v roku 2021 je potrebné:
- uskutočniť skúšky rozhodcov pre disciplínu záprahy,
- usporiadať sústredenie pre záprahových jazdcov, s cieľom získať nové skúsenosti,
- podporiť organizátorov záprahových súťaží,
- podporiť jazdcov, ktorí sa zúčastnia zahraničných výjazdov,
- podporiť mládež do 23 rokov, ktorá sa venuje záprahovému jazdeniu.

Vypracoval Ing. Ladislav Hána
Dňa 07. 06. 2021

Správu schválila ZK SJF elektronickým hlasovaním dňa 12. 06. 2021.

