
 

               Slovenská jazdecká federácia- stredoslovenská oblasť 
 
 
 

                                              Zápisnica 
               zo zasadania rozhodcov Stredoslovenskej oblasti SJF 
 
 
 
    Dňa 17.11.2012 sa uskutočnilo v Králikoch pri Banskej Bystrici pracovné stretnutie 
rozhodcov Stredoslovenskej oblasti , za prítomnosti rozhodcov uvedených na prezenčnej 
listine , ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 
    Člen rozhodcovskej komisie  SJF za Stredoslovenskú oblasť p.Jozef Paulovič , ktorý viedol 
zasadanie  privítal zúčastnených , otvoril ho a zapisovaním bol poverený Ľ.Paučo .  
 
Program zasadania: 
1.,Vyhodnotenie sezóny 2012 
2.,Práca s technickým zariadením a obsluha časomerného zariadenia 
3.,Práca s programom SJF na spracovanie výsledkov 
4.,Pravidlá SJF 
5.,Diskusia 
6.,Záver 
 
     K bodu 1., 

-hodnotenie otvoril J.Paulovič , ktorý skonštatoval vo svojom vystúpení , že sezónu 
s pohľadu práce všetkých delegovaných rozhodcov je možné hodnotiť pozitívne 
a poďakoval sa prítomným za ich prácu a prístup k úspešnému priebehu všetkých 
pretekov organizovaných v oblasti , ako aj v súčinnosti z delegovaním rozhodcov mimo 
oblasti 
-ďalej formou diskusie sa vyjadrili všetci prítomní a vystúpili s konkrétnymi 
pripomienkami a reakciami na priebeh sezóny, vzniesli sa niektoré pripomienky , ktoré by 
mali viesť k zefektívneniu práce a činnosti rozhodcovského zboru najmä na skokových 
pretekoch 
-boli vyjadrené pripomienky zo strany rozhodcov ohľadom zastupovania  pri práci 
hlásateľa počas pretekov , alebo pri práci zapisovateľa počas riadenia súťaží , ako aj 
prípravy štartových listín , ich následných zmien a servisu počas celých pretekov 
K bodu 2., 
-všetci zúčastnení sa pripojili do otvorenej diskusie ohľadom používania časomerného    
zariadenia, jeho potreby používania, zostavenia  celého technického zariadenia , jeho 
následného zapojenia , riešili sa všetky pripomienky a následnou ukážkou p.Bagdala sa 
oboznámili s obsluhou a používaním zariadenia, jeho inštaláciou , ako aj samotným 
použitím v praxi ,priamo na mieste počas pracovného zasadania 
-zúčastnení rozhodcovia  sa dohodli , že základná zložka časomerného zariadenia bude 
poskytnutá individuálne každému rozhodcovi na potrebnú dobu , aby sa zaškolili 
individuálne a v prípade potreby p.Bagdal poskytne potrebnú pomoc 
K bodu 3., 
-boli vznesené konkrétne pripomienky z práce a používania počas sezóny , ohľadom práce 
s programom SJF na spracovanie výsledkov boli pripomienkované a vznesené nedostatky 



najmä pri používaní počas vedenia drezúrnych súťaží, a hlavne jeho nepoužiteľnosť a 
nefunkčnosť pre súťaže všestrannosti 
- zo skúseností počas sezóny sa viacerí prítomní zhodli  a privítali by zo strany 
usporiadateľov , zabezpečenie  kancelárie pretekov , prípravu listín , a servis počas 
pretekov , aby sa rozhodcovia mohli plne venovať svojej práci  
- v diskusii sa skonštatovalo, a vyslovila sa aj potreba doplnenia programu SJF na 
spracovanie výsledkov o systém prihlasovania priamo on-line, a zabezpečenie 
automatického bodovania a sumarizácie pre potreby členskej základne ohľadne rebríčka 
a následnej možnosti zobrazenia výsledkov v kariére jazdca a koňa 
K bodu 4., 
-v rozvinutej diskusii sa riešili najmä otázky , ktoré sa vyskytli priamo počas sezóny , 
konkrétne nedostatky a medzery v pravidlách SJF , najmä skokových , kde si niektoré 
články navzájom odporujú , dochádza k nezrovnalostiam a výklad nie je jasný a je 
potrebné doplniť aj všeobecné pravidlá ( posledná verzia z roku 2008) a hlavne ich 
novelizovať , pretože sú uvedené sankcie a pokuty ešte v Slovenských korunách 
- priamo sa vyjadrili zúčastnení aj k potrebe väčšej diskusie počas sezóny, riešením 
a vydaním priamych smerníc na riadenie Majstrovských súťaží, kategorizáciu jazdcov, 
podmienky , možnosť štartu jazdcov v súťažiach  
-bolo skonštatované , že sa zo strany  komisie nepodarilo schválenú a prijatú smernicu na 
zatriedenie a následné školenia pre rozhodcov podľa nového vzdelávacieho systému SJF 
zapracovať priamo v praxi 
K bodu 5., 
-v diskusii vystúpili viacerí prítomní , počas celého zasadania sa riešili mnohé potrebné 
konkrétne situácie , potreby zlepšenia práce, súčinnosti rozhodcov s usporiadateľmi 
pretekov , s technickým personálom a boli  vznesené aj mnohé problémy, ktoré je 
potrebné zapracovať priamo do smernice riadenia skokových súťaží, materiálov ohľadom 
SZVJ, a všetkých pravidiel SJF 

  
       Z tohto pracovného zasadania rozhodcov Stredoslovenskej oblasti vznikli požiadavky aj 
pre zodpovedné orgány SJF : 
 
a., zorganizovať v blízkej budúcnosti školenie stewardov , ktorý by pomohli pri organizácii 
pretekov  
b., zorganizovať na základe potreby školenie a následné doškolenie už aktívnych rozhodcov 
za účelom získania a zvýšenia si odbornej kvalifikácie  na národného rozhodcu 
c., zorganizovať na základe potreby kurz staviteľov parkúrov a tratí , ako aj následné 
doškolenie už aktívnych staviteľov za účelom získania a zvýšenia si odbornej kvalifikácie na 
národného staviteľa parkúrov 
d.,prepracovať materiál SZVJ , doplniť ho ,  vypracovať ho ako samostatný materiál na 
skokovú časť ,samostatnú drezúrnu časť a samostatnú teoretickú časť , nakoľko je 
nepostačujúci a zapracovať do časti teórie konkrétne otázky z praxe , pravidiel SJF, 
zdravotnej prípravy a kódexu správania 
e.,žiada rozhodcovskú komisiu aby v spolupráci s komisiami  vypracovala a vydala smernicu 
na riadenie Majstrovských súťaží ( kategorizáciu jazdcov, obmedzenie štartu, zloženie 
družstiev , kategorizáciu súťaží a iné) 
f.,doplniť v pravidlách konkrétne články  ktoré si navzájom odporujú a ich výklad je nejasný 
a nie je možné vždy a správne rozhodnúť ,ako je možnosť štartu detí, juniorov v niektorých 
súťažiach , doplniť o konkrétny výklad obmedzenia štartu dvojice v nižších súťažiach 
g., pravidelne dopĺňať a novelizovať databázu , evidenciu jazdcov a koní na stránke SJF 
a zverejniť zoznam rozhodcov , staviteľov parkúrov , tratí, stewardov,veterinárov   



h., vydať doklady o získaní kvalifikácie rozhodcov , staviteľov , stewardov 
i.,navrhujeme doplniť na základe potreby zo strany usporiadateľov , ktorý musia zabezpečiť 
počas pretekov zdravotnú službu a sú priamo zodpovedný počas organizovania za jazdcov 
,aby sa počas súťaží ,,HOBBY,, alebo súťaží kde je povolený štart jazdcom bez licencie , aby 
mali vydanú minimálne registráciu člena SJF 
j., doplniť program SJF na spracovanie výsledkov o drezúrne úlohy , ktoré sú aktuálne , 
doplniť  program pre súťaže všestrannosti , a vypracovať možnosť prihlasovania on-line na 
preteky v SJF 
 
        V závere zasadania skonštatoval zástupca rozhodcovskej komisie SJF za SSO p.Jozef 
Paulovič , na základe mnohých pripomienok a problémov z činnosti rozhodcov v SSO ,ako aj 
v širšom pôsobení v rámci SJF , že je potrebné vyvolať širšiu diskusiu a následnú spoluprácu 
v rámci rozhodcovskej komisie SJF . 
        Všetci zúčastnení privítajú akúkoľvek aktivitu zo strany SJF , ktorá by viedla k zlepšeniu 
ich práce, podmienok v ich činnosti , prípadne sú ochotní poskytnúť formou svojej účasti na 
diskusii, seminároch, školeniach, či  možnosťou  zabezpečenia,  či poskytnutia vhodného 
zariadenia v rámci SSO .  
         
        Na záver zasadania sa člen rozhodcovskej komisie SJF za SSO poďakoval zúčastneným 
za ich účasť a zasadanie ukončil. 
 
 
 
 
Zapísal: Ľ.Paučo                                                                    V Králikoch 17.11.2012 
                                                                                                       Paulovič Jozef 
 
 
 
 
 
                                                            


