Zápis z komise všestrannosti Humpolec 25.6.2008
Přítomni: Diringerová, Šedá, Grodl, Ságl, Klauz
Hosté: Háva
1. Projednán zápis z VV a komise.
- Termíny zájemců pořadatelů o MČR 2009 a MZ zaslat na sekretariát ČJF nejpozději
do 15.8.2008.
- Zástupci národně bezpečnostního komisaře seznámili KV s průběhem koordinační
schůzky v Brně, bude proveden zápis, p. Rejnek zjistí možnost nákupu a podmínky
dodávky bezpečnostních spojů při stavbě terénních skoků, následně manažer projedná
na ČJF.
2. Setkání se zástupci uchazečů o MEJ se zúčastnili: Konečný, Žáčková, Hatla, Dokulilová,
Erbeková, Makovská, Veselovský, Příhoda, Borovcová. Vašáková se vzdala účasti na
MEJ.
- Pro vzájemné dohodě byl vedoucím výpravy navržen p. J.Černý (s p. Černým bylo
projednáno a souhlasí).
- S MVDr. Přikrylem byla projednána kontrola zdravotního stavu koní před termínem
definitivních přihlášek (koncem července).
- Oficiální výpravu budou tvořit: jezdci, ošetřovatelé (1 na jednoho jezdce), veterinář,
řidiči a vedoucí. V nominativních přihláškách budou přihlášeni všichni se splněnou
kvalifikací dle FEI, definitivní přihláška bude obsahovat max 6 jezdců (4 v družstvu +
2 jednotlivci). Definitivní výběr pro nominaci bude proveden po splnění všech
kvalifikačních podmínek a po posouzení zdravotního stavu koní.
- Byl akceptován návrh jednoho dopravního prostředku pro přepravu koní (6 koní).
- Pro reprezentační výjezd na MEJ uvolňuje komise částku 200 tis. Kč. Ostatní náklady
si hradí účastníci. Vedoucí p. Černý je zodpovědný za projednání financí na ČJF.
- Koordinaci technického zabezpečení vč. oblečení atp. zajišťují po vzájemné dohodě p.
Dokulilová a Makovská.
3. Informace o doplňku pravidel všestrannosti z FEI – od 1.8.2008 by měla být změna
hodnocení pádů v terénní a skokové zkoušce, bude-li schváleno komise navrhuje
zapracovat tuto změnu i do národních pravidel.
4. Pan Háva informoval komisi o přípravě MZ a MČR v Humpolci.
5. Komise nedoporučuje navrhnout výjimku pro Ing. Tumpachovou pro start CCI**
v Pardubicích.
6. Členové komise ve svých oblastech budou informovat o možnosti požadavků na investice
v r. 2009.
7. Na stránkách všestrannosti budou upřesněny podmínky přihlášek na MZ a MČR pro větší
informovanost uchazečů – zajistí p. Šedá.

Zapsal: Klauz

