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Zápisnica	  zo	  stretnutia	  	  SVK,	  rozhodcov	  a	  trénerov	  	  
9.	  novembra	  2013,	  Ivánka	  pri	  Dunaji	  

	  
	  
Zúčastnení:	  viď	  prezenčná	  listina	  na	  konci	  dokumentu	  
	  

1. Informácia	  o	  úpravách	  v	  medzinárodnej	  smernice	  a	  iné	  medzinárodné	  informácie	  
2. Úpravy	  v	  slovenských	  voltížnych	  pravidlách	  pre	  rok	  2014	  
3. Nominačné	  kritéria	  pre	  rok	  2014	  
4. Slovenský	  voltížny	  kalendár	  na	  rok	  2014	  
5. Kritériá	  pre	  hodnotenie	  koňa	  roka	  2014	  
6. Kritériá	  pre	  hodnotenie	  najlepšieho	  jednotlivca,	  dvojice	  a	  skupiny	  roka	  2014–	  SVP	  
7. Rôzne	  
	  

	  
Bod	  č.1:	  
Pavla	  Krauspe	  informovala	  prítomných	  o	  zmenách	  v	  smerniciach	  pre	  rozhodcov	  v	  roku	  2013.	  
Prítomní	  sa	  zhodli,	  že	  zmeny	  	  budú	  zapracované	  aj	  do	  smerníc	  pre	  rozhodcov	  platných	  na	  
území	  SR	  od	  1.1.	  2014.	  	  Úpravou	  je	  poverená	  p.	  Krauspe.	  	  
Prítomní	  boli	  tiež	  informovaní	  o	  zmene	  medzinárodných	  kvalifikačných	  kritérii.	  
Ďalej	  p.	  Krauspe	  informovala	  o	  medzinárodnom	  kurzu	  pre	  začínajúcich	  rozhodcov,	  ktorý	  sa	  
uskutočnil	  v	  januári	  roku	  2013.	  V	  októbri	  2013	  udelila	  FEI,	  na	  základe	  úspešného	  
absolvovania	  kurzu,	  status	  medzinárodného	  rozhodcu	  2*	  p.	  Zuzane	  Bačiak-‐Masarykovej.	  Vo	  
februári	  2014	  sa	  uskutoční	  v	  nemeckom	  Warendorfe	  seminár	  pre	  medzinárodných	  
rozhodcov	  a	  trénerov.	  Zástupcom	  Slovenska	  bude	  p.	  Krauspe.	  	  
Účastníci	  stretnutia	  zaviazali	  p.	  Krauspe	  aby	  na	  seminári	  prezentovala	  nasledovné:	  

-‐ preveriť	  ako	  presne	  je	  myslená	  úprava	  pravidiel	  2.4.4. Gel Pads (Art. 719.2.9) 
-‐ navrhnúť	  medzinárodnej	  	  voltížnej	  komisii	  aby	  spracovala	  inštruktážne	  DVD	  povinnej	  

zostavy	  
-‐ vzhľadom	  k	  množstvu	  kategórií,	  ktoré	  štartujú	  na	  CVI	  navrhnúť	  organizátorom	  CVI	  a	  

komisii	  zlúčiť	  kategórie	  do	  spoločných	  štartov	  	  
o 	  z	  dôvodu	  enormnej	  záťaže	  na	  kone,	  ktoré	  musia	  štartovať	  v	  jeden	  deň	  oveľa	  

viac	  ako	  tomu	  bolo	  v	  minulosti.	  
o 	  ustriehnuť	  aby	  záťaž	  na	  koňa	  nebola	  upravená	  limitáciou	  štartov,	  ktoré	  kôň	  

môže	  absolvovať	  v	  jeden	  deň	  	  	  
-‐ navrhnúť	  návrat	  k	  pôvodným	  kvalifikačným	  kritériam	  (určitá	  známka	  z	  dvoch	  

pretekov)	  z	  dôvodov:	  
o 	  extrémna	  neprehľadnosť	  pre	  organizátorov	  i	  trénerov	  čo	  vedie	  k	  zníženému	  

záujmu	  o	  šport	  zo	  strany	  trénerov	  i	  cvičencov	  	  
-‐ navrhnúť	  aby	  na	  šampionátoch	  vyberal	  počítačový	  program	  náhodne	  kritérium,	  ktoré	  

bude	  rozhodca	  rozhodovať 
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Bod	  č.	  2:	  
Úpravy	  v	  pravidlách	  platných	  na	  území	  SR	  od	  1.1.	  2014,	  ktoré	  odsúhlasili	  účastníci	  
stretnutia.	  

-‐ opraviť	  tabuľku	  s	  pretekmi	  v	  pravidlách	  tak	  aby	  seniori	  mali	  na	  M-‐SR	  3	  štarty.	  
-‐ 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.	  
-‐ Štarty	  súťaže	  starších	  detí	  budú	  organizované	  za	  rovnakých	  podmienok	  ako	  juniori	  

jednotlivci	  a	  seniori	  jednotlivci.	  
o 	  t.j.	  pôjdu	  na	  dva	  štarty	  (povinná	  samostatne,	  voľná	  samostatne)	  a	  môžu	  

štartovať	  spolu	  s	  juniormi	  alebo	  seniormi.	  
o 	  táto	  zmena	  sa	  netýka	  mladších	  detí,	  ktoré	  štartujú	  v	  samostatnej	  súťaži.	  	  

-‐ mladšie	  deti	  (do	  8	  r.)	  budú	  môcť	  cvičiť	  v	  skupine	  aj	  ako	  jednotlivci	  
-‐ vznikne	  nová	  súťaž	  skupín	  C1	  do	  8	  rokov:	  

o 	  cvičí	  sa	  povinná	  1*	  ako	  u	  mladších	  detí	  (nehodnotí	  sa	  naskočenie,	  namiesto	  
váhy	  lastovička)	  

o 	  nemerá	  sa	  čas	  povinnej	  zostavy	  
o 	  voľná	  zostava	  je	  iba	  v	  kroku	  a	  kritéria	  sú	  rovnaké	  ako	  pri	  súťazi	  juniorských	  

skupín	  J2*	  
-‐ 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	  .	  

-‐ Eliminácia	  na	  pretekoch	  SVP	  
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.	  

o 	  v	  prípade,	  že	  cvičenec	  neodcvičí	  7	  cvikov	  voľnej	  zostavy	  bude	  konzekvencia	  
rovnaká	  ako	  v	  prípade	  nedokončenia	  súťaže.	  

	  
Informácie	  prijaté	  na	  stretnutí	  v	  Košiciach	  1.12.	  2012	  zostávajúce	  v	  platnosti	  aj	  v	  tejto	  
zápisnici:	  
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.	  
	  
Počty	  cvičencov	  na	  jednom	  koňovi	  –	  M.	  Pavľak	  navrhol,	  aby	  cvičenci,	  ktorí	  idú	  celú	  povinnú	  
(resp.	  aj	  voľnú	  zostavu)	  v	  kroku	  (všetky	  kategórie),	  sa	  nezapočítavali	  do	  	  počtu	  cvičencov	  na	  
koni	  podľa	  pravidiel.	  
	  
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.	  
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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).	  Prítomní	  	  návrh	  konsenzuálne	  odsúhlasili.	  
	  
Bod	  č.	  3:	  
V	  roku	  2014	  sa	  uskutočnia	  dva	  medzinárodné	  šampionáty	  a	  to	  	  ME	  juniorov	  v	  Kaposvári	  
a	  WEG	  v	  Normandii.	  
	  	  
Nominačnými	  pretekmi	  budú:	  	  
CVI	  Budapesť	  
CVI	  Frenštát	  
SVP	  Pezinok	  
	  
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:	  	  
Slovenský	  voltížny	  kalendár	  
	  
V	  roku	  2014	  sa	  uskutočnia	  nasledujúce	  preteky:	  
Počet	  rozhodcov	  na	  preteku:	  

-‐ SVP	  –	  4	  rozhodcovia	  
-‐ Nominačný	  pretek	  a	  M-‐SR	  –	  6	  rozhodcov	  
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Dátum	   Status	   Miesto	  

konania/Usporiadateľ	  
Rozhodcovia	  

12.4.2014	   SVP	   Šaľa/	  SOUP	  Šaľa	   	  
26.4.2014	   SVP	   Košice/TJ	  ÚVL	  Košice	   	  
15.-‐18.5.2014	   Nominačný	  pretek	   Frenštát	  p/R.	  (CZE)	   	  
24.5.2014	   SVP	   Ivánka	  pri	  Dunaji/	  

Spojená	  škola	  Ivanka	  
pri	  Dunaji	  

	  

31.5.	  2014???	   SVP	   Košice	   	  
20.-‐22.6.2014	   Nominačný	  pretek	   Budapešť	  (HUN)	   	  
27.-‐29.6.2014	   SVP,	  Nominačný	  

pretek	  
Pezinok/	  IRI	  
Agroforest,	  a.s.	  

	  

30.7.-‐3.8.2014	   MEJ	   Kaposvar	  (HUN)	   	  
31.8.-‐7.9.2014	   WEG	   Normandia	  (FRA)	   	  
26.-‐28.9.2014	   SVP/M-‐SR	   NŽ	  Topoľčianky	   	  
	  
Prosím	  evidujte,	  že:	  

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

- rozhodcovské	  listiny	  je	  možné	  stiahnuť	  na	  www.voltiz.s	  
	  

Bod	  č.5:	  	  
Kôň	  roka	  2014	  -‐	  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.	  



 5 

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	  2014	  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.	  

	  
Bod	  č.	  6:	  
V	  prípade	   hodnotenia	   jednotlivcov,	   skupín	   a	   dvojíc	   SVP	   sa	   započítavajú	   všetky	   preteky	   na	  
území	  SR,	  do	  úvahy	  sa	  berú	  výsledné	  známky	  z	  preteku,	  iba	  z	  MSR	  sa	  berie	  do	  úvahy	  známka	  
po	   1.	   kole.	   Dosiahnuté	   známky	   z	  3	   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.	  
	  
Aby	  dvojica	  mohla	  zbierať	  body	  vrámci	  SVP	  je	  potrebné	  aby	  išlo	  o	  tú	  istú	  dvojicu,	  t.j.	  rovnaký	  
dvaja	  členovia	  dvojice.	  
	  
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.	  
	  
Predsedníčka	  SVK	  vyzvala	  prítomných	  na	  nahlásenie	  cvičencov	  a	  koní,	  ktorý	  sa	  	  plánujú	  
zúčastňovať	  pretekov	  do	  konca	  decembra	  2013	  na	  mail	  majdlen1@stonline.sk	  
Vo	  forme:	  meno	  a	  priezvisko	  cvičenca,	  meno	  a	  priezvisko	  lonžéra,	  kôň,	  celý	  dátum	  narodenia	  
cvičenca.	  
	  
Pavla	  Krauspe	  informovala	  prítomných	  o	  organizácii	  školenia	  pre	  nových	  rozhodcov	  a	  refresh	  
semináru	  pre	  existujúcich	  rozhodcov,	  ktorý	  sa	  uskutoční	  v	  Bratislave	  28.2.	  –	  1.	  3.	  2014.	  	  
Školenie	  bude	  počasoch	  oboch	  dní,	  refresh	  pre	  existujúcich	  rozhodcov	  bude	  v	  sobotu	  1.3.	  
Program	  bude	  včas	  zverejnený	  na	  www.voltiz.sk	  
Rozhodovať	  preteky	  v	  roku	  2014	  budú	  môcť	  iba	  rozhodcovia,	  ktorí	  sa	  školenia/seminára	  
zúčastnia.	  p.	  Krauspe	  sa	  pokúsi	  na	  školenie	  prizvať	  odborníčku	  z	  drezúry	  Lucku	  Naštickú	  
a	  časť	  školenia	  bude	  venovaná	  biomechanike,	  ktorú	  prisľúbil	  odprezentovať	  Martin	  Maváček.	  
	  
SVK	  informovala	  prítomných	  o	  iniciatíve	  zorganizovať	  seminár	  pre	  trénerov	  a	  cvičencov	  
v	  októbri	  2014.	  Z	  diskusie	  vyplynulo,	  že	  ideálny	  model	  je	  zamerať	  seminár	  úplne	  na	  trénerov	  
a	  prizvať	  zopár	  cvičencov	  pre	  potreby	  praktickej	  prezentácie.	  Prítomní	  sa	  zhodli,	  že	  navrhnú	  
SVK	  do	  apríla	  2014	  mená	  zahraničných	  trénerov,	  resp.	  rozhodcov,	  ktorí	  budú	  následne	  SVK	  
kontaktovaní	  pre	  preverenie	  ich	  dostupnosti,	  finančnej	  náročnosti	  atď.	  Návrhy	  zasielajte	  na	  
pavla.krauspe@voltiz.sk	  
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Poplatky	  pre	  rok	  2014:	  
Ostávajú	  rovnaké	  ako	  v	  roku	  2013,	  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:	   	   9.11.	  2013,	  Ivánka	  pri	  Dunaji	  
	  
Zúčastnení:	  
Viď	  prezenčná	  listina	  na	  poslednej	  strane	  tejto	  zápisnice	  
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