SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA
Usporiadateľ: Jazdecký klub Alexandria
Dátumy konania: 16.5.2020 (sobota)
17.5.2020 (nedeľa)
Miesto konania : Jazdecký klub Alexandria - Hviezdoslavov, Farma Hviezdoslavov 134
MAXIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV NA 1 DEŇ JE 5
Časový harmonogram:
09:30 - prezentácia účastníkov
10:00 - praktická časť
12:00 - teoretická časť
13:30 - vyhodnotenie
Rozhodcovia:

Monika Pistovčáková
Jarnila Skatullová
Alexandra Skatullová

Účastnícky poplatok: 30,-EUR
Kontakt: skatullova.jarka@gmail.com, Tel.: 0907716124
Uzáviera prihlášok: 15.5.2020
Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí
absolvovanie základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu
skúšok nedosiahol vek 18 rokov. Každý kôň zúčastňujúci sa skúšok základného výcviku
jazdcov musí mať platný test na infekčnú anémiu koní nie starší ako 6 mesiacov.
Podklady na SZVJ nájdete na stránke SJF:
http://www.sjf.sk/subory/zakladne-dokumenty-smernice//SZVJ.pdf

POZOR
SZVJ budú počas Covid-19 prebiehať podľa vnútorných smerníc a postupov SJF, teda
za podmienok dôsledného dodržiavania usmernení Hlavného hygienika SR a Krízového
štábu SR a usmernení SJF:
Podmienky pre vonkajšie konanie SZVJ vykonávané organizovaným spôsobom pod
vedením športového odborníka:
•
SZVJ prebiehajú na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti,
rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu

•
umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok
uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami
uvedených ihrísk
•
skupina športovcov aktívne zapojených do SZVJ na jednom športovisku
nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na
športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu
skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m. Predmetné je potrebné
dodržiavať tak pri praktickej, ako aj teoretickej časti SZVJ, kde teoretickú časť
je možné uskutočniť aj formou on-line testu, ktorého priebeh zaznamená osoba
zodpovedná za konanie SZVJ
•
skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do SZVJ čaká v bezpečnej
vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci
všeobecných opatrení
•
medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude
zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre
•
športovci aktívne vykonávajúci SZVJ vo vonkajších športoviskách nie sú
povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty
•
všetky ostatné osoby, ktoré sa budú nachádzať na športovisku, sú
povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi
konanie SZVJ a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb
•
nebudú vykonávané kontaktné športy, v týchto športoch je možné
vykonávať športovú aktivitu iba pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti od
ostatných osôb a pri zabezpečení čistoty náčinia
•
na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom
na dezinfekciu rúk
•
zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä
spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové
použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)
•
po skončení SZVJ bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých
tréningových pomôcok
•
v prípade účastí detí do 18 rokov veku na SZVJ je povinnosťou športovcov
mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom
•
pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich SZVJ na rovnakom
športovisku, soba, ktorá riadi konanie SZVJ zabezpečí dostatočný čas a
priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a
dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia
•
osoba, ktorá vedie konanie SZVJ, uchováva záznam o účasti osôb na SZVJ
v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite, resp. na protokole
o konaní SZVJ
•
prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto
usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia

Schváli Kamil Šulko vr 4.5.2020

