Laura Lenčéšová <lauralencesova.voltiz@gmail.com>

ut 6. 9. 11:12 (pred 9
dňami)

komu: gazalko, Martin, Tribula, Andrea
Vážení členovia voltížnej komisie SJF ,
Týmto dávam hlasovať prostredníctvom per rollam o nasledujúcich návrhoch :
1.Technické podmienky MSR pre rok 2023
2. Pridelenie financií JK FARAO na organizáciu galavečera SVP v hodnote 500€. JK FARAO do 30 dní odo dňa galavečera
vydokladuje komisií na čo boli prostriedky použité.
3. Pridelenie financií na kúpu pohárov SVP a diek na koňa roka 2023. Do hodnoty 260€ . ( Poháre v prílohe 154€ , deky v
prílohe 62€ + rezerva na poštovné a plus potlač diek- všetko bude fakturované na SJF a zvyšok z nenaplnenia sumy zostáva
naďalej vo financiách komisie- (snažila som sa nájsť naozaj najlacnejšie deky aj poháre na trhu )
4.zmena SVP rebríčku 2022 :
- do SVP rebríčku sa zaráta celá známka z MSR
- v rámci SVP rebríčka sa vyhodnotí 5 najlepších D1 bez ohľadu na pohlavie
Prosím hlasujte vo forme súhlasím / nesúhlasím / zdržiavam sa
Začiatok hlasovania 06.09.2022 od 11:12
Koniec hlasovania 09.09.2022 do 12:00
S pozdravom ,
Laura Lenčéšová

Laura Lenčéšová <lauralencesova.voltiz@gmail.com>

ut 6. 9. 11:20 (pred 9
dňami)

komu: mne
Súhlasím so všetkými bodmi

Martin Necela

ut 6. 9. 11:36 (pred 9
dňami)

komu: mne
Suhlasim

Tribula Jan

st 7. 9. 20:41 (pred 8
dňami)

komu: mne
Vo vsetkych bodoch suhlasim.

Katarína Kubišová
komu: mne
Ahojte,
1, 2, 3, 4 - súhlasím.
Katarína Kubišová

št 8. 9. 10:51 (pred 7
dňami)

Andrea Barczi

15.9. 11:14 (pred 1
hodinou)

komu: mne
Ahoj Laura,
Preposielam mail ku hlasovaniu zo dna 9.9.2022, ked som nejakym nedopatrenim neodoslala mail len zrejme dala ulozit medzi
koncepty.
Za vzniknutu situaciu sa ospravedlnujem.
Spominany mail:
Ahoj Laura,
1-suhlasim,
2-suhlasim,
3-suhlasim,
4-suhlasim
Dakujem

Laura Lenčéšová <lauralencesova.voltiz@gmail.com>
komu: Andrea, Martin, Tribula, gazalko
Vážení členovia voltížnej komisie ,
na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom per rollam v čase od 06.09-09.09.2022 Vám oznamujem, že voltížna
komisia SJF prijala nasledovné uznesenia v zmysle predošlého mailu :

-Výsledok hlasovania som upravila o hlas Aďky Barczi , ktorá napísala odpoveď včas ale pri odosielaní mailu nastali technické problémy pre
ktoré sa mi mail nedoručil .

1.Technické podmienky MSR pre rok 2023
Za : Lenčéšová , Necela , Kubišová , Tribula, Barczi
Proti :0
Zdržal sa : 0
Výsledok : Uznesenie prijaté
2. Pridelenie financií JK FARAO na organizáciu galavečera SVP v hodnote 500€.
Za : Lenčéšová , Necela , Kubišová , Tribula, Barczi
Proti :0
Zdržal sa : 0
Výsledok : Uznesenie prijaté
3. Pridelenie financií na kúpu pohárov SVP a diek na koňa roka 2023. Do hodnoty 260€ .
Za : Lenčéšová , Necela , Kubišová , Tribula, Barczi
Proti :0
Zdržal sa : 0
Výsledok : Uznesenie prijaté
4.zmena SVP rebríčku 2022 :
- do SVP rebríčku sa zaráta celá známka z MSR
- v rámci SVP rebríčka sa vyhodnotí 5 najlepších D1 bez ohľadu na pohlavie
Za : Lenčéšová , Necela , Kubišová , Tribula, Barczi
Proti :0
Zdržal sa : 0
Výsledok : Uznesenie prijaté
S pozdravom ,
Laura Lenčéšová

TECHNICKÉ PODMIENKY MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKYVO
VOLTÍŽI
Technické podmienky pre organizátora MSR vo voltíži
Organizátor musí zabezpečiť:
1. Krytý súťažný kruh s minimálnym priemerom 15 m, okrem priestoru pre
rozhodcovské stoly.
2. Opracovisko pre minimálne 2 kruhy s priemerom 15 m.
3. Kanceláriu pretekov – príprava štartovných listín s časmi, spracovanie výsledkových listín a protokolov.
4. Ustajnenie koní v boxoch pre všetky zúčastnené kone MSR.
5. Stravovanie účastníkov – bufet alebo reštaurácia v areáli pretekov alebo v blízkosti
pretekov.
6. Sociálne zariadenia v areáli pretekov.
7. Možnosť príchodu účastníkov 1 deň pred konaním pretekov a odchod 1 deň po skončení pretekov.
8. Sanitka, veterinárna a podkúvačska služba.
Organizácia MSR vo voltíži je okrem vyššie uvedených podmienok realizovaná v zmysle
platných Všeobecných pravidiel SJF a Voltížnych pravidiel SJF.

Kategórie MSR vo voltíži:
1. Jednotlivec Senior S3*- jednokolová súťaž: povinná zostava 3*, technická zostava, voľná
zostava,
2. Jednotlivec Mladý jazdec(do 21 rokov)- jednokolová súťaž: povinná zostava, technickázostava, voľná zostava,

3. Jednotlivec Junior J2*- dvojkolová súťaž: povinná zostava 2*, voľná zostava,
4. Jednotlivec Staršie deti D2*- dvojkolová súťaž: povinná zostava 2*, voľná zostava,
5. Jednotlivec Mladšie dieťa D1*- dvojkolová súťaž: povinná zostava 1*, voľná v kroku,
6. Skupiny junior J2*- jednokolová súťaž: povinná zostava 2*, voľná zostava
7. Skupiny senior S3*- jednokolová súťaž: povinná zostava 3*, voľná zostava
8. Skupiny deti D1*- jednokolová súťaž: povinná zostava 1*, voľná zostava v kroku,
9. Dvojice - dvojkolová súťaž: voľná zostava.
Druhé kolo – Finále. Do finále sa kvalifikuje 50% jednotlivcov a dvojíc v danej kategórií,minimálne 5.

