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ZÁPISNICA 
zo schôdze Drezúrnej komisie SJF 

17.11.2016 v Martine 

Prítomní �lenovia DK:  
Balá�ová Jana 
Fra�ová Linda 
Horná Michaela 
Pechová Michaela 
Spi�áková Paraskevi 
Valentová Denisa 
Van�o Peter 

M. Horná privítala prítomných a skon�tatovala, �e sú prítomní v�etci �lenovia DK a teda 
schôdza je uzná�ania schopná. 

Uznesenie �. 1: Za zapisovate�a zápisnice bola navrhnutá M. Horná a za overovate�ov J. 
Balá�ová a L. Fra�ová. 

ZA: 7 (Balá�ová, Fra�ová, Pechová, Horná, Spi�áková, Valentová, Van�o) 
PROTI: 0 
ZDR�AL SA: 0 
Uznesenie prijaté. 

Hlasovania per rollam, ktoré sa uskuto�nili od poslednej schôdze DK 06.08.2016 
v Topo��iankach 

Na základe hlasovania, ktoré sa uskuto�nilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per 
rollam) v �ase od 06.08. do 17.11.2016, DK SJF prijala nasledovné uznesenia:  

13.09.2016 

Uznesenie �. 2: Drezúrna komisia SJF na základe uznesenia �. 4 zo 6.8.2016 zorganizuje 5 
sústredení pre vybranú talentovanú mláde� s K. �i�kovou. Predpokladané náklady sú vo vý�ke 
5000�, ktoré DK �iada preplati� z prostriedkov ur�ených pre talentovanú mláde�.

ZA: 7 (Balá�ová, Fra�ová, Pechová, Horná, Spi�áková, Valentová, Van�o) 
PROTI: 0 
ZDR�AL SA: 0 
Uznesenie prijaté. 

�

13.09.2016 

Uznesenie �. 2: Drezúrna komisia SJF na základe uznesenia �. 7 zo 6.8.2016 schva�uje nákup 
reprezenta�ného oble�enia pre jazdcov K. Flakovú, D. Valentovú a P. Van�a a 1 pomocníka 
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pre ka�dého, t.j. spolu 6 osôb. Predpokladné náklady sú vo vý�ke 600�, ktoré DK �iada preplati�
zo zdrojov ur�ených pre reprezentáciu.  

ZA: 7 (Balá�ová, Fra�ová, Pechová, Horná, Spi�áková, Valentová, Van�o) 
PROTI: 0 
ZDR�AL SA: 0 
Uznesenie prijaté.  

26.09.2016 

Uznesenie �. 3: DK SJF vyhovuje �iadosti TJ �reb�ína Mote�ice o finan�nú podporu vo vý�ke 
2600� na organizovanie národných pretekov Challenge Cup Mote�ice 2016. 

ZA: 0 
PROTI: 7 (Balá�ová, Fra�ová, Pechová, Horná, Spi�áková, Valentová, Van�o) 
ZDR�AL SA: 0 
Uznesenie nebolo prijaté. 

�
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Schôdza pokra�ovala pod�a programu. 

M. Horná poskytla prítomným informácie z posledného zasadnutie Predsedníctva SJF, 
konaného 3.11.2016, na ktorom sa v mene DK zú�astnila. 

Z poverenia P-SJF DK vypracovala technické podmienky pre organizátora MSR a technické 
podmienky uskuto�nenia MSR ako 1 dokument �Technické podmienky MSR v drezúre�, ktorý 
tvorí prílohu zápisnice. 

Uznesenie �. 4: DK schva�uje Technické podmienky MSR v drezúre. 

ZA: 7 (Balá�ová, Fra�ová, Pechová, Horná, Spi�áková, Valentová, Van�o) 
PROTI: 0 
ZDR�AL SA: 0 
Uznesenie prijaté.  

DK berie na vedomie novú Smernicu pre vzdelávanie rozhodcov a prispôsobí pod�a nej 
plánované do�kolenia drezúrnych rozhodcov. V spolupráci so Vzdelávacou komisiou SJF 
pripraví aj �kolenie nových drezúrnych rozhodcov v roku 2017. 

Uznesenie �. 5: DK sa dohodla na rozdelení finan�ných prostriedkov z kapitoly 13.2 rozpo�tu 
SJF nasledovne: Ka�dý organizátor drezúrnych pretekov v roku 2016 dostane dotáciu vo vý�ke 
125�, t. j. za 18 pretekov bude vyplatená suma 2250�. Na ka�dé z 5 sústredení s G. Dallosom 
bude vyplatená dotácia 550�, t. j. za 5 sústredení 2750�, ktorá bude odrátaná z poplatkov 
ú�astníkov. 
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ZA: 7 (Balá�ová, Fra�ová, Pechová, Horná, Spi�áková, Valentová, Van�o) 
PROTI: 0 
ZDR�AL SA: 0 
Uznesenie prijaté.  

DK v�ak dôrazne �iada organizátorov drezúrnych pretekov, aby dodr�iavali termíny pre 
zasielanie rozpisov a výsledkových listín pod�a V�eobecných pravidiel SJF, t. j. rozpis má by�
schválený 8 tý�d�ov pred konaním pretekov a výsledky majú by� zaslané do 3 dní od skon�enia 
pretekov. Po�as roka 2016 boli tieto podmienky splnené len na 5 pretekoch � 16.01. Bystri�ka 
Turany, 19.-22.05. �amorín CDI, 01.-03.07. Topo��ianky, 30.07. Spi�ská Teplica, 13.-14.08. 
Dunajský Klátov. �lenovia DK sa dohodli, �e v prípade vyplácania dotácii za organizovanie 
drezúrnych pretekov v budúcom roku, sa bude zoh�ad�ova� dodr�iavanie termínov. 

Preh�ad dodr�iavania termínov pre zasielanie rozpisov a výsledkov a pridelenia dotácii v roku 
2016: 

Preteky Rozpis Výsledky Dotácia 
Po�adovaný 
termín 

Termín 
dodania 

Po�adovaný 
termín 

Termín 
dodania 

16. 01. Bystri�ka Turany 21.11. 05.11 19.01. 16.01. 125� 
16.-17. 04. Dunajský Klátov 20.02 29.02 20.04. 20.04. 125� 
16.04. Ko�ice 20.02. 28.03. 19.04. 18.04. 125� 
19.-22. 05. �amorín CDI  FEI  FEI 125� 
21. 05. Trebostovo 26.03. 26.04. 24.05. 26.05. 125�
22.05. Nová Ba�a 27.03. 13.04. 25.05. 23.05. 125� 
29.05. Madunice 03.04. 29.04. 01.06. 30.05. 125� 
04.06. S� Ivanka pri Dunaji 09.04. 31.05. 07.06. 08.06. 125�
11.06. Ivanka pri Dunaji 16.04. 27.04. 14.06. 13.06. 125� 
12.06. Nová Ba�a 17.04. 29.04 15.06. 12.07. 125�
25.06. Kr�kany 30. 04. 27.05. 28.06. 28.06 125� 
01.-03.07. Topo��ianky 06.05. 01.05. 06.07. 04.07. 125� 
05.07. RS Team Bratislava 10.05. 23.05. 08.07. 04.08. 125�
17.07. Trebostovo 22.05. 24.06. 20.07. 22.08. 125�
30.07. Spi�ská Teplica 04.06. 23.05. 02.08. 02.08 125� 
13.-14.08. Dunajský Klátov 18.06. 13.06. 17.08. 16.08. 125� 
27.08.Mote�ice 02.07. 04.08. 30.08. 02.10. 125�
24.09. Ko�ice 30.07. 06.09. 27.09. 02.10. 125�
SPOLU  2250� 

Na základe uznesení �. 3 z 20.2.2016 a 9 zo 6.8.2016 sa uskuto�nili sú�a�e Kritéria mladých 
koní (KMK). Pod�a schválených pravidiel boli vyhodnotené výsledky, ktoré sú kompletne 
uvedené v prílohe tejto zápisnice.  

Uznesenie �. 6: DK schva�uje výsledky celoro�nej sú�a�e KMK a súhlasí s vyplatením dotácií 
z kapitoly 14.2 rozpo�tu SJF. 

ZA: 7 (Balá�ová, Fra�ová, Pechová, Horná, Spi�áková, Valentová, Van�o) 
PROTI: 0 
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ZDR�AL SA: 0 
Uznesenie prijaté.  

Na základe uznesení �. 3 z 20.2.2016 a 9 zo 6.8.2016 sa po�as roka uskuto�nili aj prémiované 
sú�a�e (PS). Pod�a schválených pravidiel boli vyhodnotené výsledky, ktoré sú kompletne 
uvedené v prílohe tejto zápisnice.  

Uznesenie �. 7: DK schva�uje výsledky Prémiovaných sú�a�í a súhlasí s vyplatením dotácií. 

ZA: 7 (Balá�ová, Fra�ová, Pechová, Horná, Spi�áková, Valentová, Van�o) 
PROTI: 0 
ZDR�AL SA: 0 
Uznesenie prijaté.  

Z dôvodu vy��ej informovanosti verejnosti a propagácie ná�ho �portu bola zriadená 
facebookova stránka Drezúra SJF pod heslom �Drezúrna komisia SJF bli��ie k �u�om�, kde 
budú zverej�ované informácie o v�etkých udalostiach a akciách organizovaných DK SJF 
a správy z jazdeckých podujatí, rovnako ako aj na oficiálnej stránke DK www.drezura.wbl.sk
a novej stránke SJF www.sjf.sk. 

Od posledného zasadnutia DK sa reprezentanti v drezúre zú�astnili �al�ích CDI s výbornými 
výsledkami. D. Valentová (Fót), K. Flaková (Fót), P. Van�o (Fót), L. Jakubíková (Viede�, 
Zakrzow). Tak ako v prvom polroku navrhuje DK poskytnú� príspevok vo vý�ke 100� za ú�as�
na CDI. 

Uznesenie �. 8: V záujme podpory reprezentantov SR v drezúre, navrhuje DK poskytnutie 
príspevku vo vý�ke 100� za ú�as� na CDI jazdcom: D. Valentovej (1xCDI), K. Flaková 
(1xCDI), P. Van�o (1xCDI) a L. Jakubíková (2xCDI) z kapitoly 16 rozpo�tu SJF. 

ZA: 7 (Balá�ová, Fra�ová, Pechová, Horná, Spi�áková, Valentová, Van�o) 
PROTI: 0 
ZDR�AL SA: 0 
Uznesenie prijaté.  

Uznesenie �. 9: DK schva�uje pravidlá Drezúrneho rebrí�ka 2017 v nezmenenom formáte ako 
v roku 2016. Vyhodnocovaním rebrí�ka poveruje M. Hornú. 

ZA: 7 (Balá�ová, Fra�ová, Pechová, Horná, Spi�áková, Valentová, Van�o) 
PROTI: 0 
ZDR�AL SA: 0 
Uznesenie prijaté.  

Uznesenie �. 10: DK schva�uje vyplatenie odmeny vo vý�ke 300� za spracovanie Drezúrneho 
rebrí�ka 2016. 
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ZA: 7 (Balá�ová, Fra�ová, Pechová, Spi�áková, Valentová, Van�o) 
PROTI: 0 
ZDR�AL SA: 1 (Horná) 
Uznesenie prijaté.  

Uznesenie �. 11: DK schva�uje vyplatenie odmeny vo vý�ke 300� za preklad Drezúrnych 
pravidiel a FEI úloh 2016. 

ZA: 7 (Balá�ová, Fra�ová, Pechová, Spi�áková, Valentová, Van�o) 
PROTI: 0 
ZDR�AL SA: 1 (Horná) 
Uznesenie prijaté.  

V Martine 17.11.2016 

Zapísala: ......................................................  Overili: ...................................................... 

Ing. Michaela Horná, PhD.    Jana Balá�ová 

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

       Linda Fra�ová 
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TECHNICKÉ PODMIENKY  
MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

V DREZÚRE 

Schválené Drezúrnou komisiou SJF d�a 17.11.2016 

1  Technické podmienky pre organizátora MSR v drezúre 

Organizátor MSR v drezúre musí zabezpe�i�: 

1. Sú�a�ný obd��nik s rozmermi 20x60 m s mo�nos�ou obchádzania a umiestnenia 
rozhodcovských búdok min. 5 m od obd��nika, t.j. sú�a�ný priestor s rozmermi 30x70 
m a pieskovým povrchom. 

2. Opracovisko s rozmermi min. 20x60 m s rovnakým povrchom ako na sú�a�nom 
obd��niku. 

3. Kanceláriu pretekov � príprava �tartovných listín s �asmi, spracovanie výsledkových 
listín a protokolov. 

4. Ustajnenie koní v boxoch s rozmermi min. 3x3m v areáli pretekov. Boxy pre min. 50 
koní, resp. pre v�etkých ú�astníkov MSR. 

5. Parkovanie pre nákladné a osobné autá s vozíkmi v areáli pretekov. 
6. Mo�nosti ubytovania v okolí do 10 km od miesta konania pretekov. 
7. Stravovanie ú�astníkov � bufet alebo re�taurácia v areáli pretekov. 
8. Sociálne zariadenia v areáli pretekov. 
9. Mo�nos� príchodu ú�astníkov 1 de� pred konaním pretekov a odchod 1 de� po 

skon�ení pretekov. 
10. Rozhodcovský zbor � rozhodcovia so skúsenos�ami v rozhodovaní na stupni T, min. 1 

FEI rozhodca a 2 zahrani�ní rozhodcovia. 
11. Lekársku, veterinárnu a podkúva�sku slu�bu. 
12. Ochranu a strá�enie areálu pretekov. 

Organizácia MSR v drezúre je okrem vy��ie uvedených podmienok realizovaná 
v zmysle platných V�eobecných pravidiel SJF a Drezúrnych pravidiel SJF. 

2  Technické podmienky uskuto�nenia MSR v drezúre 

Ak nie je príslu�ným rozpisom sú�a�e alebo rozhodnutím SJF stanovené inak, platia 
nasledujúce ustanovenia pre �tart v sú�a�iach o majstrovský titul na Majstrovstvách SR.  

V majstrovských sú�a�iach na Majstrovstvách SR mô�e �tartova� iba jazdec, �len 
Slovenskej jazdeckej federácie s platnou licenciou, ktorý je ob�anom SR. Majstrovské 
sú�a�e v príslu�nej kategórii sa uskuto�nia, ak �tartuje v tejto sú�a�i aspo� pä� jazdeckých 
dvojíc, riadne registrovaní �lenovia SJF, z minimálne troch samostatných �lenských 
subjektov registrovaných v SJF. V prípade, �e nie je táto podmienka dodr�aná, titul 
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majstra nebude udelený. Bude ale vyhodnotená 2-kolová sú�a�. Ka�dý jazdec mô�e na 
majstrovstvách �tartova� v sú�a�iach jednotlivcov len s dvomi ko�mi. V�etky kone musia 
by� registrované v CECHK. 

MSR v drezúre prebiehajú ako 2-kolová sú�a�. Výsledné poradie sú�a�iacich v MSR 
je dané sú�tom bodov z prvého a druhé kola. 

MSR v drezúre sa okrem vy��ie uvedených podmienok uskuto��ujú v zmysle platných 
V�eobecných pravidiel SJF a Drezúrnych pravidiel SJF. 

Kategórie MSR v drezúre: 

Mladé kone 4-ro�né � kone, ktoré v roku konania MSR dosiahnu vek 4 roky.  

Sú�a�e:  1. kolo � sú�a� st. Z - FEI úloha pre 4-ro�né kone 
2. kolo - sú�a� st. Z - FEI úloha pre 4-ro�né kone 

Mladé kone 5-6 ro�né - kone, ktoré v roku konania MSR dosiahnu vek 5 a 6 rokov. 

Sú�a�e:  1. kolo - sú�a� st. L - FEI úloha pre 5-ro�né kone úvodná 
2. kolo - sú�a� st. L - FEI úloha pre 5-ro�né kone finále 

Deti � jazdci, ktorí v roku konania MSR majú do 14 rokov vrátane. 

Sú�a�e:  1. kolo - sú�a� st. Z - FEI Deti úvodná sú�a� A 
2. kolo - sú�a� st. Z - FEI Deti úvodná sú�a� B 

Mlad�í juniori - jazdci, ktorí v roku konania MSR majú od 15 do 16 rokov vrátane. 

Sú�a�e:  1. kolo - sú�a� st. L - FEI Deti sú�a� dru�stiev 
2. kolo - sú�a� st. L - FEI Deti sú�a� jednotlivcov 

Star�í juniori - jazdci, ktorí v roku konania MSR majú od 17 do 18 rokov vrátane. 

Sú�a�e:  1. kolo - sú�a� st. S - FEI Juniori úvodná sú�a� 
2. kolo - sú�a� st. S - FEI Juniori sú�a� dru�stiev 

Mladí jazdci - jazdci, ktorí v roku konania MSR majú od 19 do 21 rokov vrátane. 

Sú�a�e:  1. kolo - sú�a� st. ST - FEI Mladí jazdci úvodná sú�a� 
2. kolo - sú�a� st. ST - FEI Mladí jazdci sú�a� jednotlivcov 

Seniori - jazdci, ktorí v roku konania MSR majú od 22 rokov vrátane. 

Sú�a�e:  1. kolo - sú�a� st. ST - FEI Prix St. Georges 
2. kolo - sú�a� st. T  -  FEI Intermediate I � vo�ná zostava 
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