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Z á p i s n i c a
zo zasadania VV SJFSSO dňa 12.6.2008

vo Zvolenskej Slatine

  Dňa 12.6.2008 sa uskutočnila schôdza členov výkonného výboru vo Zvolenskej Slatine(prítomní
viď. prezenčná listina), ktorú zvolal predseda VV SJFSSO Ľ. Paučo. 

Program: 1. Otvorenie.
2. Organizácia a zabezpečenie pretekov v oblasti.
3. Záver.

ad.1
   Ľ.  Paučo prítomných privítal  a skonštatoval,  že  výkonný výbor  je  uznášaniaschopný.
Zapisovaním bol poverený M. Kubík.

ad.2
a) VV  rozhodol,  že  štart  prvej  súťaže  parkúrových  pretekov  a tiež  každého  súťažného  dňa

viacdňových parkúrových pretekov, ktoré sa budú konať v stredoslovenskej oblasti a ktorých
rozpis ešte nebol ku dnešnému dňu schválený, musí byť zahájený:

- najneskôr o 1000 hodine , v prípade ak sú na pretekoch v danom dni plánované aspoň 4
súťaže,

- najneskôr  o 1200 hodine,  v prípade  ak  sú  na  pretekoch  v danom dni  plánované  3
a menej súťaží.

b) VV rozhodol, že v prípade, ak nebudú dodržané podmienky uvedené v predchádzajúcom bode,
rozpis daných pretekov nebude v oblasti schválený.

c) VV poveril Ľ. Pauča, aby na najbližšom zasadaní Rady SJF predniesol našu požiadavku, aby
bolo zo strany SJF dodržiavaná zásada, že jazdecké preteky nemôžu byť zaradené do kalendára
pretekov SJF bez písomného schválenia rozpisu poverenou osobou v danej oblasti.

d) VV rozhodol, že každý jazdec, ktorý je do danej súťaže parkúrových pretekov prihlásený, je
povinný potvrdiť svoju účasť v tejto súťaži najneskôr ½ hodiny pred začiatkom danej súťaže
a to odovzdaním pasu koňa a  licencie jazdca osobe k tomu určenej usporiadateľom pretekov.
Ak jazdec týmto spôsobom svoju účasť v súťaži nepotvrdí, bude zborom rozhodcov zo súťaže
vylúčený. Začiatok danej súťaže môže byť vopred určený usporiadateľom pretekov v rozpise
pretekov alebo môže byť určený zborom rozhodcov v priebehu pretekov verejným vyhlásením
na pretekoch najneskôr 1 hodinu vopred pred začiatkom súťaže.

e) VV rozhodol, že jazdec, ktorý bol do danej  súťaže na jazdeckých pretekoch usporiadaných
v stredoslovenskej  oblasti  prihlásený  a sa  jej  nezúčastnil  bez  toho,  že  by  svoju  neúčasť
primeraným spôsobom ospravedlnil  najneskôr  ½  hodinu pred  začiatkom danej  súťaže,  je
povinný uhradiť na účet alebo do pokladne SJFSSO pokutu vo výške 500 Sk.

f) VV  rozhodol,  že  každý  usporiadateľ  parkúrových  pretekov  v stredoslovenskej  oblasti  je
povinný zabezpečiť  taký počet osôb technického personálu (nie mladších ako 15 rokov) na
preteky, aby počas celých pretekov mohli byť na kolbisku minimálne 4 členovia technického
personálu.

g) VV  navrhuje,  v prípade  ak  nebudú  zo  strany  usporiadateľa  dodržané  podmienky  uvedené
v predchádzajúcom bode, postupovať tak, že:

- bude podaný návrh, aby zo strany SJF nebola za dané preteky poskytnutá finančná
čiastka prideľovaná usporiadateľom jazdeckých pretekov,



- danému usporiadateľovi  nebude  schválený  rozpis  ďalších  pretekov,  bez  toho,  aby
poskytol  dostatočné  garancie  (určí  VV)  dodržiavania  pravidiel  pre  usporiadanie
pretekov.

h) VV vyzýva usporiadateľov jazdeckých pretekov, aby striktne dodržiavali všeobecné pravidlá
a podmienky týkajúce sa zdravotného a veterinárneho zabezpečenia na pretekoch (najmä, aby
boli  tieto  zabezpečené  priebežne  počas  celých  pretekov).  V prípade  neprimeraného
zdravotného alebo veterinárneho zabezpečenia pretekov bude VV postupovať obdobné, ako je
uvedené v predchádzajúcom bode.

i) VV  doporučuje  zboru  rozhodcov  na  jednotlivých  pretekoch  zamerať  sa  viac  na  kontrolu
správnosti uzdenia koní a vhodnosti oblečenia a ustrojenia jazdcov.

j) VV doporučuje usporiadateľom pretekov a tiež ich ostatným účastníkom, aby v prípade ich
nespokojnosti  s prácou rozhodcovského  zboru  postupovali  v súlade  s príslušnými  článkami
všeobecných pravidiel SJF, ktoré sa týkajú práce rozhodcovského zboru.

ad.3
    Predseda VV Ľ. Paučo na záver poďakoval prítomným za ich účasť na zasadaní VV a zasadanie
ukončil.

Zapísal: Milutín Kubík

                Vo Zvolenskej Slatine 12.6.2008

                                                                                                      ....................................................
                                                                                 Ľubomír Paučo


