Zápis z komise všestrannosti

25.6.2007

Přítomni: p. Šedá, Ságl, Grodl, Klauz
Omluvena: p. Diringerová
Hosté:
Ing. Kunát, Erbeková, Vašáková, Čeganová, Pejřil,Příhoda
Program: l. Zápis z VV a komise
2. MEJ, MES
3. Různé
l. Pro rok 2008 budou stanoveny podmínky pro pořadatele MČR a bude zpracován návrh
pravidel pro výběrové řízení pořadatele MČR. Termíny MČR by měly být pevně stanoveny.
Písemný zájem pořadatelů všestrannosti v r. 2008 jsou: Humpolec v polovině července a
Pardubice začátkem srpna. Termíny jsou shodné s letošním rokem, zároveň se ucházejí
v těchto termínech o pořádání mezinárodních závodů. Nutnost zkoordinovat kalendář
národních soutěží všestrannosti.Jmenný seznam jezdců pro čerpání od České olympijské a.s.
všestrannost: J.Hatla, P. Veselovský, K. Tumpachová, P. Myška, L.Vrtek, J. Kornalík, S.
Heidenreichová, náhradník T. Sokol.
Momentální zájemci o účast na OH 2008 J. Hatla, K. Tumpachová, P. Veselovský.
2. Kvalifikaci na MEJ ve všestrannosti mají splněnou jezdci: Pejřilová 2 koně, Příhoda 2
koně, Vašáková, Čeganová, Erbeková.
Jezdkyně Erbeková se nezúčastní ME pro zranění koně. Na organizační schůzce se zástupci
těchto jezdců bylo rozhodnuto oficiální výpravu tvoří vedoucí, veterinář, jezdci a ošetřovatelé.
Vedoucím výpravy pověřena p. K. Vašáková. Soustředění se po dohodě neuskuteční, pouze
individuální příprava na dostihovém závodišti v Pardubicích. Doprava koní společná
kamionem s doprovodnými vozidly. Bude poskytnuta finanční podpora z reprezentace pro
všestrannost. Jmenovité přihlášky do 2.7., definitivní 26.7.. Nutnost nahlásit RČ včetně
ošetřovatelů a datum a místo kvalifikace. Jezdci si zajistí společné oblečení, veterinární atesty
pro výjezd do Švýcarska.
3. O start na MES usilují jezdci K. Tumpachová, P. Veselovský, J. Hatla
- MEY – v letošním roce ve všestrannosti se nezúčastníme
- Při individuálním výjezdu na mezinárodní závody do zahraničí je možnost se pojistit
přes ČJF po předběžném zaplacení
- Pořadatelé - zájemci o mezinárodní soutěže v r. 2008 je nutné písemně termíny a
stupně obtížnosti nahlásit do konce července na ČJF
- Komise všestranosti: děti junioři - p. Diringerová, Grodl
Y,senioři - p. Šedá, Ságl
JM – p. Diringerová, SM – p. Šedá, VČ,SČ – p. Grodl, JČ, V – p. Ságl, StČ – p. Klauz
Mediální komunikace – p. Šedá na internetových stránkách www.vsestrannost.cz
Zapsal: Klauz

