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Zápisnica	  zo	  stretnutia	  	  SVK,	  rozhodcov	  a	  trénerov	  	  
8.	  novembra	  2015,	  Ivánka	  pri	  Dunaji	  

	  
	  
Zúčastnení:	  viď	  prezenčná	  listina	  na	  konci	  dokumentu	  
	  

1. Zhrnutie	  SVP	  sezóny	  2015	  a	  Medzinárodné	  informácie	  
2. Úpravy	  v	  slovenských	  voltížnych	  pravidlách	  pre	  rok	  2016	  
3. Nominačné	  kritéria	  pre	  rok	  2016	  
4. Slovenský	  voltížny	  kalendár	  na	  rok	  2016	  
5. Kritériá	  pre	  hodnotenie	  koňa	  roka	  2016	  
6. Kritériá	  pre	  hodnotenie	  najlepšieho	  jednotlivca,	  dvojice	  a	  skupiny	  roka	  2016–	  SVP	  
7. Rôzne	  
	  

	  
Bod	  č.1:	  
Predsedníčka	  SVK	  v	  krátkosti	  zhrnula	  sezónu	  2015.	  Prítomní	  boli	  informovaní	  o	  medzinárodných	  
kvalifikačných	  kritériách	  platných	  od	  1.1.	  2015.	  Tieto	  budú	  zverejnené	  aj	  na	  webstránke	  voltiz.sk	  
Ďalej	  p.	  Krauspe	  informovala	  o	  medzinárodnom	  	  FEI	  seminári	  pre	  FEI	  rozhodcov	  a	  trénerov,	  ktorý	  sa	  
uskutoční	  v	  Gloucestershire	  12.	  –	  14.	  Februára	  2016.	  	  Našou	  zástupkyňou	  bude	  Zuzka	  Bačiak	  –	  Masaryková.	  
	  
Kurz	  pre	  nových	  rozhodcov	  sa	  uskutoční	  23.	  –	  24.1.	  2016	  v	  Spojenej	  škole	  Ivánka	  pri	  Dunaji.	  
Pozvánka	  bude	  včas	  zverejnená.	  Kurz	  povedie	  Pavla	  Krauspe.	  	  P.	  Krauspe	  odporučila	  zúčastniť	  sa	  kurzu	  aj	  
trénerom	  či	  lonžérom,	  ktorí	  sa	  neplánujú	  aktívne	  zapájať	  ako	  rozhodcovia.	  Informácie	  o	  tom	  ako	  
rozhodcovia	  hodnotia	  jednotlivé	  cviky,	  	  aké	  kritéria	  sa	  berú	  do	  úvahy	  pri	  povinných,	  voľných,	  technických	  
zostavách,	  ako	  sa	  hodnotí	  kôň	  by	  mohli	  byť	  prínosom	  pre	  budúci	  tréningový	  proces.	  Cestu,	  stravu	  
a	  ubytovanie	  si	  hradia	  účastníci	  sami.	  
	  
Refresh	  slovenských	  rozhodcov	  a	  trénerov	  sa	  uskutoční	  spolu	  s	  českými	  kolegami	  v	  Bratislave	  
5.	  Marca	  2016.	  Poplatok	  za	  školenie	  je	  10euro.	  Cestu,	  stravu	  a	  ubytovanie	  si	  hradia	  účastníci	  sami.	  	  
Pozvánka	  bude	  včas	  zverejnená.	  Pozvanie	  byť	  jedným	  z	  prednášajúcich	  prijal	  i	  p.	  Dr.	  Ilja	  Vietor,	  predseda	  
drezúrnej	  komisie,	  ktorý	  nám	  bude	  prezentovať	  drezúrny	  pohľad	  na	  prípravu	  voltížneho	  koňa.	  
	  
Sústredenie	  talentovanej	  mládeže	  –	  jednotlivcov:	  	  
Ide	  o	  aktivitu	  SVK,	  ktorá	  nazáklade	  predloženého	  projektu	  SJF	  získala	  mimoriadnu	  dotáciu	  zo	  SJF	  na	  takúto	  
formu	  podpory	  talentovanej	  mládeže.	  
Záštitu	  nad	  organizáciou	  prebral	  TJ	  Slávia	  UVLF	  Košice.	  
Miesto:	  TJ	  Slávia	  UVLF	  Košice	  
Termín:	  27.	  –	  29.	  November	  2015	  
Účastníci:	  komisiou	  vybraní	  2	  najlepší	  cvičenci	  z	  každého	  klubu,	  ktorý	  boli	  do	  7.11.	  potvrdení	  vedúcimi	  
svojich	  klubov.	  V	  prípade	  ochorenia	  niektorého	  účastníka	  môže	  klub,	  z	  ktorého	  účastník	  pochádzať	  stanoviť	  
náhradníka.	  	  
Komisia	  prepláca	  ubytovanie,	  cestu,	  stravu	  (okrem	  večerí)	  2	  cvičencovm	  a	  jednému	  trénerovi	  z	  každého	  
klubu,	  ktorí	  účasť	  potvrdili.	  Je	  možné	  na	  vlastné	  náklady	  zobrať	  aj	  iných	  trénerov	  či	  iné	  osoby,	  ktoré	  budú	  
tréningový	  proces	  sledovať	  a	  získavať	  tak	  cenné	  informácie	  a	  skúsenosti.	  
Nahlásiť	  počty	  účastníkov	  za	  každý	  klub	  je	  potrebné	  na	  marian.pavlak@gmail.com	  do	  11.11.2015	  
	  
Bod	  č.	  2:	  
Úpravy	  v	  pravidlách	  platných	  na	  území	  SR	  od	  1.1.	  2014	  zostávajú	  v	  platnosti	  (čiernym).	  	  
Úpravy	  v	  pravidlách	  platné	  na	  území	  SR	  od	  1.1.	  2016	  sú	  vyznačené	  červenou.	  



 2 

-‐ V	  prípade,	  že	  je	  kôň	  na	  kruhu	  počas	  zostavy	  vedený	  pri	  hlave	  za	  lonž/vyväzovačku	  známka	  za	  koňa	  
je	  0.	  	  Rozhodca	  zapíše	  koňovi	  0	  do	  listín.	  

Úpravy	  v	  kategórii	  mladšie	  deti.	  	  
Hlasovaním	  nižšie	  sa	  zjednotili	  kategórie	  mladšie	  deti	  skupiny	  a	  jednotlivci.	  

- Zvýšenie	  vekovej	  hranice	  z	  8	  rokov	  na	  9	  rokov	  
Prítomné	  kluby	  hlasovali	  o	  zvýšení	  vekovej	  hranice	  v	  kategórii	  Mladšie	  deti	  z	  8	  rokov	  na	  9	  rokov	  
5	  klubov:	  za:	  4,	  proti:	  1,	  zdržal	  sa:	  0	  

-‐ Zmena	  povinného	  cviku	  v	  kategórii	  mladšie	  deti:	  kľak	  s	  upažením	  nahradí	  momentálne	  predvádzaný	  
cvik	  stoj	  	  
Prítomné	  kluby	  hlasovali	  o	  tom,	  že	  v	  sezóne	  2016	  budú	  deti	  v	  kategórii	  mladšeie	  deti	  cvičiť	  kľak	  
s	  upažením,	  ktorý	  nahradí	  existujúci	  stoj.	  
5	  klubov:	  	  za:	  5,	  proti	  0,	  zdržal	  sa:	  0	  
	  
Dopracovaním	  kritérií	  pre	  rozhodovanie	  je	  poverená	  p.	  Krauspe,	  ktorá	  spolu	  s	  rozhodcami	  cvik	  
popíše	  a	  do	  1.1.2016	  popis	  zverejní.	  
	  
Povinná	  zostava	  jednotlivcov	  i	  skupín	  môže	  byť	  v	  cvale	  aj	  v	  kroku.	  Cvičenci	  si	  môžu	  vybrať,	  ktorý	  cvik	  
zacvičia	  v	  cvale	  a	  ktorý	  v	  kroku.	  Teda	  na	  celú	  kategóriu	  mladších	  detí	  sa	  vzťahuje	  rovnaké	  pravidlo	  
ako	  pri	  iných	  kategóriách	  o	  predvádzaní	  cvikov	  povinnej	  zostavy	  v	  cvale	  a	  kroku.	  

-‐ Voľná	  zostava	  kategórie	  mladších	  detí	  (skupina	  aj	  jednotlivec)	  	  
Prítomné	  kluby	  hlasovali	  o	  tom,	  že	  jednotlivci	  mladšie	  deti	  budú	  predvádzať	  voľnú	  zostavu.	  
Táto	  zostava	  môže	  byť	  predvádzaná	  IBA	  v	  kroku	  (rovnako	  ako	  voľná	  zostava	  skupín	  –	  mladšie	  deti).	  
Voľná	  zostava	  jednotlivcov	  bude	  predvádzaná	  na	  jeden	  štart.	  V	  prípade	  nezacvičenia	  voľnej	  zostavy	  
nebudú	  cvičenci	  eliminovaní	  (ako	  je	  tomu	  v	  kategórii	  senior,	  junior,	  staršie	  dieťa),	  ale	  dostanú	  za	  
voľnú	  zostavu	  známku	  0.	  

-‐ 5	  klubov:	  za:	  5,	  proti:	  0,	  zdrzal	  sa:	  0	  
	  

-‐ spojenie	  kategórií	  na	  M-‐SR	  
o v	  prípade,	  že	  spojením	  kategórie	  jednotlivec	  muž	  	  a	  jednotlivec	  žena	  v	  rovnakej	  súťaži,	  sa	  

zabezpečí	  konanie	  majstrovskej	  súťaže	  podľa	  platných	  pravidiel	  SJF,	  kategórie	  sa	  spoja.	  O	  ich	  
spojení	  rozhodne	  SVK	  operatívne	  podľa	  počtu	  prihlásených	  cvičencov	  do	  jednotlivých	  
kategórií	  na	  M-‐SR	  .	  

o Na	  pretekoch	  SVP	  (okrem	  M-‐SR)	  je	  organizátor	  povinný	  vyhlasovať	  víťazov	  v	  každej	  kategórii	  
zvlášť	  	  

o 	  Prítomní	  zástupcovia	  klubov	  zaväzujú	  predsedníčku	  SVK	  p.	  Krauspe	  na	  jednanie	  
s	  predsedníctvom	  SJF	  o	  prekvalifikovaní	  kategórie	  Mladších	  detí	  (skupiny	  aj	  jednotlivci)	  
z	  priateľskej	  na	  Majstrovskú	  súťaž.	  

-‐ Eliminácia	  na	  pretekoch	  SVP	  –	  junior/senior/staršie	  deti:	  
o 	  v	  prípade,	  že	  cvičenec	  nedokončí	  začatú	  súťaž	  	  (odcvičí	  povinnú	  zostavu	  a	  nenastúpi	  na	  

voľnú	  zostavu)	  bude	  zo	  súťaže	  rozhodnutím	  hlavného	  rozhodcu	  eliminovaný.	  	  	  Následok	  
eliminácie	  bude	  	  posledné	  miesto	  vo	  výsledkovej	  listine	  so	  známkou	  z	  povinnej	  zostavy	  
a	  poznámkou	  o	  eliminácii.	  

	  
Upresnenie	  pravidiel	  pre	  SR	  –	  skupiny	  –	  zapracované	  zelenou	  v	  smernici	  pre	  rozhodcov:	  
V	  prípade,	  že	  v	  skupine	  bude	  menej	  ako	  6	  cvičencov,	  v	  povinnej	  zostave	  sa	  uvedú	  pri	  každom	  chýbajúcom	  
cvičencovi	  nuly,	  pri	  voľnej	  zostave	  sa	  pri	  hodnotení	  umeleckého	  dojmu	  strhnú	  za	  každého	  chýbajúceho	  
cvičenca	  2	  body.	  
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Postup	  v	  prípade	  viacerých	  cvičencov	  na	  koni	  ako	  povoľujú	  pravidlá:	  
1. Prihlasujúci	  musí	  v	  prihláške	  vyznačiť,	  či	  cvičenec/skupina/dvojica	  cvičí	  všetky	  cviky	  v	  kroku.	  	  
2. Organizátor	  skontroluje	  počty	  cvičencov	  na	  koni	  a	  kto	  cvičí	  v	  kroku.	  V	  prípade	  nejasností	  si	  

s	  prihlasujúcim	  klubom	  vyjasní,	  ktorý	  cvičenec/skupina/dvojica	  cvičí	  v	  kroku.	  
3. Tréner	  vyznačí	  na	  každej	  rozhodcovskej	  listine,	  že	  daný	  cvičenec/skupina/dvojica	  cvičí	  v	  kroku.	  
4. V	  prípade,	  že	  cvičenec/skupina/dvojica,	  ktorý	  bol	  určený	  ako	  ten,	  ktorý	  cvičí	  v	  kroku,	  predvedie	  čo	  

i	  len	  jeden	  cvik	  v	  cvale,	  považuje	  sa	  za	  cvičenca	  cvičiaceho	  v	  cvale	  a	  	  bude	  z	  preteku	  vylúčený.	  	  

Chybné	  zaradenie	  do	  vekovej	  	  kategórie	  –	  v	  prípade,	  že	  dôjde	  k	  pochybeniu,	  cvičenec/skupina/dvojica	  
bude	  z	  daného	  preteku	  vylúčená	  (v	  súlade	  s	  Všeobecnými	  pravidlami	  o	  proteste).	  	  
	  
Bod	  č.	  3:	  
V	  roku	  2016	  sa	  uskutočnia	  dva	  medzinárodné	  šampionáty	  a	  to	  	  MS	  Seniorov	  spojené	  s	  ME	  Juniorov	  	  na	  
jednom	  mieste	  (LE	  MANS,	  FRA)	  18.-‐	  21.	  August	  2016	  
Nominačnými	  pretekmi	  budú:	  	  
CVI	  Ebreichsdorf	  	   13.	  –	  15.	  Máj	  
CVI	  Frenštát	  	   	   2.	  –	  5.	  Jún	  
CVI	  Pezinok	   	   16.	  -‐	  19.	  Jún	  
	  
O	  finálnej	  podobe	  reprezentácie	  rozhodne	  SVK	  po	  poslednom	  nominačnom	  preteku.	  
	  
V	  prípade	  nekonania	  sa	  niektorého	  z	  pretekov	  o	  ďalšom	  rozhodne	  SVK.	  
Všetci	  prítomní	  odsúhlasili	  preteky	  ako	  nominačné.	  	  
	  
Kritériá	  pre	  nomináciu:	  
1. Zostavuje	  sa	  poradie	  slovenských	  pretekárov	  resp.	  skupín.	  Ako	  smerodajný	  sa	  berie	  súčet	  poradí	  dvoch	  

najlepších	  pretekov	  slovenských	  pretekárov	  resp.	  skupín	  na	  jednotlivých	  nominačných	  pretekoch	  
(výsledok	  celého	  preteku).	  Postupuje	  pretekár	  s	  najnižším	  súčtom.	  	  

2. V	  prípade	  rovnosti	  sa	  ako	  smerodajný	  berie	  súčet	  	  známok	  z	  1.	  kola	  pretekárov	  resp.	  skupín	  z	  pretekov	  
vybraných	  v	  kritériu	  č.	  1.	  Postupuje	  pretekár	  s	  najvyšším	  súčtom.	  	  

3. V	  prípade	  ďalšej	  rovnosti	  sa	  berie	  do	  úvahy	  súčet	  známok	  z	  voľnej	  zostavy	  v	  1.	  kole	  pretekárov	  resp.	  
skupín	  z	  pretekov	  vybraných	  v	  kritériu	  č.	  1.	  Postupuje	  pretekár	  s	  najvyšším	  súčtom.	  

	  
Prítomní	  odsúhlasili,	  že	  smerodajné	  pre	  určenie	  kategórie	  (senior,	  junior),	  v	  ktorej	  majú	  jednotlivci,	  
družstvá	  a	  dvojice	  možnosť	  sa	  nominovať,	  budú	  minimálne	  dva	  štarty	  v	  danej	  kategórii	  na	  vyššie	  uvedených	  
nominačných	  pretekoch.	  
	  
Bod	  č.4:	  	  
SVK	  sa	  dohodla	  aj	  v	  roku	  2016	  zorganizovať	  sériu	  barelových	  pretekov.	  	  
Preteky	  by	  mali	  tiež	  poskytnúť	  priestor	  pre	  slovenských	  rozhodcov	  získavať	  cenné	  skúsenosti	  ešte	  pred	  
začiatkom	  samotnej	  sezóny	  SVP.	  	  
	  
Ide	  o	  sériu	  mimo	  podmienok	  SJF	  keďže	  na	  preteku	  nefigurujú	  kone.	  Účastníci	  nemusia	  byť	  licentovaní	  na	  
SJF.	  	  
	  
Pravidlá	  barelových	  pretekov:	  
Kategórie:	  	  

• Jednotlivci:	  Mladšie	  deti	  (muž,žena),	  Staršie	  deti	  (muž,	  žena),	  Junior	  (muž,	  žena),	  Senior	  (muž,	  žena)	  	  	  
• Skupiny:	  Junior,	  Senior,	  Mladšie	  deti	  
• Dvojice	  

Cviky	  sa	  cvičia	  a	  hodnotia	  podľa	  pravidiel	  SVK	  platných	  od	  1.1.	  2016	  	  	  
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Zostavy:	  
Jednotlivci	  -‐	  povinná	  zostava	  a	  voľná	  zostava)	  v	  prípade	  seniorov	  aj	  technická	  zostava	  
Skupiny	  -‐	  	  povinná	  zostava,	  voľná	  zostava	  (zaradenie	  povinnej	  zostavy	  skupín	  je	  na	  rozhodnutí	  
organizátora)	  
Dvojice	  –	  voľná	  zostava	  
Stopovanie	  času	  povinnej,	  voľnej	  a	  technickej	  zostavy	  musí	  byť	  prítomné	  aj	  na	  barel	  preteku.	  	  
	  
Výpočet	  výsledku:	  
Výpočtové	  stredisko	  si	  môže	  každý	  organizátor	  zabezpečiť	  sám.	  	  
	  
Preteky	  rozhodujú	  2	  rozhodcovia.	  Výška	  odmeny	  rozhodcu	  je	  na	  dohode	  s	  usporiadateľom.	  
	  
Výška	  štartového	  poplatku	  je	  na	  rozhodnutí	  organizátora.	  
	  
Pretekárom	  sa	  udeľujú	  vecné	  ceny.	  
	  
Výpočet	  výsledku	  pre	  účely	  vyhodnotenia	  Barel	  cup:	  
Známky	  z	  každého	  preteku	  sa	  zrátajú	  a	  pretekár	  s	  najvyšším	  počtom	  bude	  víťaz.	  
Na	  vyhodnotení	  SVP	  bude	  i	  vyhodnotenie	  Barel	  cupu.	  Vyhodnocovať	  sa	  bude	  najlešpí	  účastník	  jednotlivec	  
vo	  svojej	  kategórii,	  najlepšia	  dvojica	  a	  najlepšia	  skupina	  (iba	  jedna	  skupina,	  nie	  z	  každej	  kategórie)	  
Víťazi	  každej	  kategórie	  budú	  vyhodnocovaní	  na	  vyhodnotení	  SVP	  na	  M-‐SR	  v	  Pezinku.	  
	  

Dátum	   Status	   Miesto	  
konania/Usporiadateľ	  

30.	  január	   Barel	  pretek	   JK	  Lángov	  dvor	  
13.	  február	   Barel	  pretek	   Ivánka	  pri	  Dunaji	  
12.	  marec	   Barel	  pretek	   Košice	  

	  
	  
V	  roku	  2016	  sa	  uskutočnia	  nasledujúce	  preteky	  SVP:	  
Počet	  rozhodcov	  na	  preteku:	  

-‐ SVP	  –	  4	  rozhodcovia	  
-‐ M-‐SR	  –	  6	  rozhodcov	  

	  

16.4.	  alebo	  
23.4.2016	  	  

SVP	   Košice/TJ	  Slávia	  ÚVLF	  
Košice	  

29.4.	  -‐	  1.5.2016	   CVI	  	   Budapešť	  (HUN)	  	  
7.5.2016	   	   SVP	   Šaľa/	  TJ	  Slávia	  SOUP	  

Šaľa	  	  
13.5.	  -‐	  15.5.2016	   CVI	  Nominačný	  

pretek	  
CVI	  Ebreichsdorf	  

21.5.2016	   SVP	   Ivánka	  pri	  Dunaji/	  
Spojená	  škola	  Ivánka	  
pri	  Dunaji	  

2.-‐5.6.	  2016	   CVI	  Nominačný	  
pretek	  

Frenštát	  p/R.	  (CZE)	  

16.-‐19.6.2016	   CVI	  Nominačný	  
pretek	  

Pezinok/	  JK	  Rozálka	  

25.6.	  2016	   SVP	  	   Spišská	  Teplica/OZ	  
Galaxia	  
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18.-‐21.8.2016	   MS	  Seniorov/ME	  
Juniorov	  

Le	  Mans(FRA)	  

27.8.2016	   SVP	   Lieskovany	  
10.9.2016	   SVP	   NŽ	  Topoľčianky	  
23.–	  25.9.	  2016	   SVP/M-‐SR	   Pezinok/	  JK	  Rozálka	  

	  
Prosím	  evidujte,	  že:	  

- je	  potrebné	  sa	  prihlasovať	  prostredníctvom	  excelového	  dokumentu	  „prihlášky“.	  viď	  	  
voltiz.sk	  	  

- rozhodcovské	  listiny	  je	  možné	  stiahnuť	  na	  www.voltiz.sk.	  	  
	  
Bod	  č.5:	  	  
Kôň	  roka	  2016	  -‐	  SJF	  
1) Dotácie	  vo	  voltíži	  obdržia	  kone	  na	  základe	  celoročného	  hodnotenia	  ako	  jednorázovú	  podľa	  rozpočtu	  

dotácií	  pre	  súťaž	  stupňa	  „S“	  (súťaž	  koní	  –	  skupiny)	  s	  „ST“	  (súťaž	  koní	  –	  jednotlivci).	  
2) Kone	  na	  jednotlivých	  pretekoch	  sa	  hodnotia	  podľa	  Voltížnych	  pravidiel	  platných	  od	  1.	  1.	  2012	  a	  smerníc	  

pre	  rozhodovanie	  –	  súťaž	  koní.	  
3) V	  prípade,	  že	  kôň	  získa	  bodové	  hodnotenie	  v	  súťaži	  skupín	  aj	  jednotlivcov	  na	  jedných	  pretekoch,	  každý	  

výsledok	  sa	  mu	  zaráta	  do	  príslušnej	  kategórie.	  
4) Dosiahnuté	  známky	  z	  3	  najlepších	  štartov	  v	  súťaži	  jednotlivcov	  sa	  po	  skončení	  sezóny	  u	  každého	  koňa	  

zráta	  a	  vytvorí	  sa	  poradie	  podľa	  súčtu	  dosiahnutých	  bodov.	  
5) Do	  hodnotenia	  sa	  zaraďujú	  kone,	  ktoré	  v	  priebehu	  roka	  absolvovali	  súťaže	  SVP,	  konané	  na	  území	  

Slovenska.	  
6) Dosiahnuté	  známky	  z	  3	  najlepších	  štartov	  v	  súťaži	  skupín	  sa	  po	  skončení	  sezóny	  u	  každého	  koňa	  zráta	  

a	  vytvorí	  sa	  poradie	  podľa	  súčtu	  dosiahnutých	  bodov.	  
7) Dosiahnuté	  známky	  z	  3	  najlepších	  štartov	  v	  súťaži	  dvojíc	  sa	  po	  skončení	  sezóny	  u	  každého	  koňa	  zráta	  

a	  vytvorí	  sa	  poradie	  podľa	  súčtu	  dosiahnutých	  bodov.	  
Poradie	  sa	  zostaví	  od	  najvyššieho	  súčtu	  po	  najnižší.	  V	  prípade	  rovnosti	  bodov	  na	  ktoromkoľvek	  
hodnotenom	  mieste	  sa	  kone	  umiestňujú	  ex	  equo	  a	  dôjde	  k	  rozdeleniu	  súčtu	  dotácií.	  
	  
Kôň	  roka	  SVP	  2016	  sa	  vyhlási	  v	  nedeľu	  na	  M-‐SR.	  	  
Kôň	  roka	  SJF	  sa	  riadi	  rovnakými	  pravidlami	  ako	  kôň	  SVP.	  
	  
Známka	  za	  koňa	  je	  najvyššia	  priemerná	  (priemer	  rozhodcov)	  známka,	  ktorú	  získal	  s	  určitým	  pretekárom	  
na	  danom	  preteku.	  
V	  prípade	  eliminácie	  (podmienky	  viď	  bod	  2.	  tejto	  zápisnice)	  sa	  	  známka	  koňa	  do	  rebríčka	  SVP	  nezarátava.	  
Predsedníčka	  SVK	  preverí	  cez	  sekretariát	  SJF	  prečo	  sa	  už	  neudeľuje	  finančná	  dotácia	  za	  koňa	  roka	  SJF	  
a	  prípadne	  akú	  inú	  formu	  odmeny	  pre	  najlepšie	  kone	  SJF	  plánuje.	  

	  
Bod	  č.	  6:	  
V	  prípade	  hodnotenia	  jednotlivcov,	  skupín	  a	  dvojíc	  SVP	  sa	  započítavajú	  všetky	  preteky	  na	  území	  SR	  (aj	  CVI	  
Pezinok),	  do	  úvahy	   sa	  berú	  výsledné	   známky	   z	  preteku,	   iba	   z	  MSR	   sa	  berie	  do	  úvahy	   známka	  po	  1.	   kole.	  
Dosiahnuté	   známky	   zo	  4	   najlepších	   štartov	   v	  súťaži	   jednotlivcov,	   súťaži	   skupín	   a	   dvojíc	   sa	   po	   skončení	  
sezóny	  zrátajú	  a	  vytvorí	   sa	  poradie	  podľa	  súčtu	  dosiahnutých	  bodov.	  Výsledky	  SVP	   jednotlivcov,	  skupín	  a	  
dvojíc	  sa	  vyhlásia	  v	  sobotu	  na	  slávnostnom	  večere	  počas	  M-‐SR.	  
Hlasovanie	  o	  zvýšení	  počtu	  pretekov,	  ktoré	  sa	  berú	  do	  úvahy	  pre	  súčet	  bodov	  	  v	  rebríčku	  SVP	  z	  3	  na	  4:	  
Prítomné	  kluby	  hlasovali	  o	  tom,	  aby	  sa	  počet	  pretekov	  zvýšil	  z	  3	  na	  4.	  
Za:	  3,	  Proti:	  1,	  Zdržal	  sa:	  1	  
	  
Aby	  dvojica	  mohla	  zbierať	  body	  vrámci	  SVP	  je	  potrebné	  aby	  išlo	  o	  tú	  istú	  dvojicu,	  t.j.	  rovnaký	  dvaja	  členovia	  
dvojice.	  
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Bod	  č.7:	  	  
Zasielanie	  elektronických	  výsledkov	  na	  SJF	  bude	  zabezpečovať	  p.	  Krauspe.	  
p.	  Mišurec	  bude	  zasielať	  p.	  Krauspe	  výsledky	  z	  každých	  pretekov	  z	  každej	  kategórie,	  	  z	  kategórie	  kôň	  
preteku	  a	  tiež	  tabuľku	  SVP	  koní,	  skupín,	  jednotlivcov.	  
	  
Poplatky	  pre	  rok	  2016:	  
Ostávajú	  rovnaké	  ako	  v	  roku	  2015,	  t.j.	  
Ustajnenie:	  
Organizátor,	  ktorý	  má	  vlastné	  boxy	  môže	  žiadať	  do	  20€.	  V	  odôvodnených,	  ojedinelých	  prípadoch	  môže	  byť	  
ustajnenie	  aj	  vyššie.	  
	  
Štartovné:	  
Skupina:	  15€	  
Jednotlivec:	  3€	  
Dvojica:	  6€	  
Kôň:	  3€	  
	  
Finačná	  výhra:	  
Kôň	  preteku	  -‐	  skupina:	  15€	  
Kôň	  preteku	  -‐	  jednotlivec:	  15€	  
Kôň	  preteku	  –	  dvojica:	  15€	  
	  
Zapísal:	   Pavla	  Krauspe	  
Dňa:	   	   8.11.	  2015,	  Ivánka	  pri	  	  Dunaji	  
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