Záprahová komisia SJF

Zápisnica zo zasadnutie záprahovej komisie
Dátum: 22.11.2018
Miesto konania: NŽ Topoľčianky

Prítomný členovia komisie:
Marcela Viochnová
Jozef Bučkuliak
Marek Rura
Ladislav Gasparovics
Imrich Vankó
Prítomný hostia:
Ivan Babík
Pavol Gašpar
Ľudovít Kurkin
Milan Gajan

Na zasadnutí boli prítomný všetci členovia záprahovej komisie – zasadnutie bolo uznášania schopné.
Členovia záprahovej komisie sa jednohlasne sa zhodli na všetkých bodoch zápisnice.
Záprahová komisia sa uzniesla na týchto bodoch:
1. Zasadnutie otvoril Marek Rura predseda ZK.
2. Bol jednohlasne schválený program.

Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov
4. Zhodnootenie sezóny, novinky SJF
5. Hlasovania per rollam
6. Technické podmienky MSR-H1,H2
7. Rebríček záprahových jazdcov
8. Návrh ocenených na Galavečer
9. Rozpočet ZK
10. Ostatne
3. Zápisovateľ: Marek Rura, Overovatelia : Jozef Bučkuliak, Marcela Viochnová
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4. Marek Rura informoval o uzneseniach a úlohách z 5. zasadnutia P-SJF a o zmenách v
pravidlách.
- Na poslednom zasadnutí predsedníctva na návrh záprahovej komisie bolí schválené
zmeny vo všeobecných pravidlách SJF. Bola zmenená podmienka konania MSR vo
všetkých disciplínach tak, že postačujú traja jazdci z dvoch klubov.
- Bola schválená smernica pre konanie SZVJ v disciplíne záprahy.
- Zhodnotenie jazdeckej sezóny
5. ZK schválila hlasovania per rollam:
- Smernica SZVJ pre záprahy
- Bodovací systém rebríčka záprahových jazdcov pre sezónu 2018 ( bude zverejnený na
stránke SJF )
6. ZK schválila a odporúča predsedníctvu SJF schváliť technické podmienky pre konanie
MSR v záprahoch pre sezónu 2019.
MSR sa budú konať v zmysle podmienok špecifikovaných v pravidlách záprahového
jazdenia a to ako kategória CAN 3*.
Podrobnosti v prílohe zápisu ZK – príloha 1 – technické podmienky pre konanie MSR
v záprahoch pre rok 2019.
7. Marek Rura prezentoval aktuálny rebríček jazdcov. Tento dokument bude odoslaný na
jazdecké kluby pre kontrolu pridelených bodov a následne bude zverejnený na stránke
SJF.
Na základe vyhodnotenia jazdcov v roku 2018 sa zistil malý rozdiel medzi jazdcami, ktorí
jazdia kompletné súťaže a jazdcami, ktorí jazdia čiastkové súťaže. Tento stav je neobjektívny
a preto záprahová komisia prijala nové pravidla pre rebríček záprahových jazdcov pre sezónu
2019.
Nový bodovací systém je prílohou č.2 zápisnice zo zasadnutia ZK a bude zverejnený na
stránke SJF.
8. ZK odsúhlasila aby na galavečery SJF boli ocenený najlepší jazdec a kôň v kategórií jedno
a dvoj záprahov.
9. ZK odsúhlasila čerpanie rozpočtu za rok 2018 :
- Nákup značiek ( písmena a čísla ) pre parkúr, ktorý bude pridelený NŽ Topoľčianky
a značky štart, cieľ pre doplnenie sady ŠKMK Čierna voda.
- Ostatné prostiedky sa použijú na spoločenský večer ZK. Marek Rura spracuje návrh
a následne ho zašle na vyjadrenie členom ZK.
10. Ostatné
10.1 ZK odporúča do pripravovanej smernice – vzdelávanie športových odborníkov
zahrnúť povinnú prax pre rozhodcov čakateľov - minimálne 5 pretekov z čoho
minimálne tri musia byť kompletné počas, ktorých uchádzač musí absolvovať
asistenciu rozhodcom počas celého trvania preteku.
10.2 ZK pre sezónu 2019 schválila vypísanie jazdeckého pohára v kategórií CAN –
vozatajský parkúr. Marek Rura pripraví pravidla, ktoré po odsúhlasení budú
zverejnené na stránke SJF.
Cieľ je aby finále tohto pohára bolo ako súčasť MSR v záprahoch. Túto možnosť
prediskutuje Marek Rura s usporiadateľom MSR pre rok 2019.
10.3 ZK poverila správou drezurného obdlžníka, ktorý zakúpila záprahová komisia Jozefa
Bučkuliaka. Ten prevezme obdĺžník od klubu TJ Motešice a poskytne ho v prípade
potreby pre konanie záprahových pretekov usporiadateľom.
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10.4 ZK ako aj prítomný hostia prejavili záujem o jarné záprahové sústredenie. Marek
Rura preverí možnosti a bude o tom informovať ZK.

V Topoľčiankach 22.11.2018

Zapísal:
Marek Rura

............................

Overil:
Marcela Viochnová

..........................

Jozef Bučkuliak

..........................

Prílohy:
Príloha č.1 – technické podmienky MSR 2019
Príloha č.2 – Rebríček záprahových jazdcov 2019

