OTEVŘENÝ DOPIS KOMISI VŠESTRANNOSTI

„KMK“
Chtěl bych těmito řádky požádat komisi všestrannosti, v čele s panem
Klauzem, o zamyšlení a hlavně řešení změn v hodnocení KMK.
Metodika hodnocení koní, která je každoročně uveřejňována v Přehledu o
sportovních koních ČR, je špatná. O tom není třeba diskutovat, to je fakt. Prastará
tabulka pro přepočet na pomocné body je doslova trapná.
Příklad:
kůň LADA
1.

- soutěž v Kolesách, obtížnost L; výsledek 64 trestných bodů; umístění
- počet pomocných bodů 4,5

kůň JAZZ

- soutěž v Pecínově, obtížnost o stupeň vyšší (CIC *); výsledek 144 !
trestných bodů; umístění 8.
- počet pomocných bodů 6,5 !!!

Možností pro pozměnění výpočtu hodnocení KMK je mnoho. Například, podobně jako ve skocích, určit
stupeň obtížnosti (4 letí ZL, 5-ti letí L a až 6-ti letí mají finále S). Dále by se mohl určit minimální počet startů
a počet dokončených soutěží, případně vypsat konkrétní závody KMK s finálem například v Humpolci při
Zlaté podkově). Ale hlavně upravit rozdělování pomocných bodů, atp.

Nemohlo by se potom stát, tak jak tomu bylo právě v uplynulém ročníku
KMK- pětiletých, ale i v některých předešlých letech, že nezvítězil nejlepší kůň, ale
nejvychytralejší člověk.
Nikdo nemůže nikomu určovat, kam má jet na závody a nebo jaký stupeň
obtížnosti zvolit. To je věc majitele koně a všech rozumných jezdců, ale do
hodnocení KMK by se měly započítávat pouze výsledky ze závodů k tomuto
vybraných a určených (jde především o to určit maximální stupeň obtížnosti pro
jednotlivé kategorie koní startujících v KMK).
Vím, že komise má mnoho důležitějších věcí na práci, ale Ing. Pelarová, se
kterou jsem o objektivitě hodnocení KMK hovořil, mi poradila: že jedině komise
všestrannosti může toto změnit, samozřejmě ve spolupráci s ČJF. A proto se
obracím na Vás.
Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za odvedenou práci v uplynulém roce,
ostatním umístěným a vůbec všem, kteří se tomuto sportu věnují, popřát mnoho
úspěchu v příští sezóně.
Děkuji za Vaši odpověď
Sportu zdar
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