Zápis z komise všestrannosti

Pardubice 14.7.2010

Přítomni: p. Diringerová, Šedá, Ságl, Grodl, Klauz
Program: 1. Zápis z VV ČJF a komise
2. MEY Pardubice
3. Příprava na vyhodnocení koně roku
4. Různé
l. Informace – Firma Alpine Pro nabízí sponzorskou podporu české reprezentace, generální
sekretář zajistí překlad směrnice pro stavbu trati všestrannosti. Na příští schůzce budou
projednány návrhy specifických podmínek všestrannosti pro kandidáty rozhodčího. Manažer
projedná možnost využití materiálu, který přeložit Ing. Vietor a Dr. Žižková pro disciplinu.
Komise navrhuje při doškolování rozhodčích a funkcionářů závodů proškolení zdravotní
první pomoci.
2. MEY Pardubice – ČR budou reprezentovat jezdci S. Erbeková, B. Žáčková, M. Příhoda a
J. Machovec. Mají splněnou kvalifikaci a startují i jako družstvo. Poslední přípravy probíhají
bez komplikací. Jsou vybaveni oficielní reprezentační výbavou, včetně vedoucí ekipy a
veterináře. Manažer projedná na ČJF finanční úhradu oblečení.
Drezury ME se uskuteční ve čtvrtek a pátek na písku, připomínky TD jsou akceptovány,
slavnostní zahájení proběhne na závodišti, předběžně je přihlášeno 9 družstev v jednotlivcích
zatím pouze nominativní přihlášky. Komise průběžně spolupracuje s pořadatelem.
Jezdcům budou uhrazeny náklady, jak bylo komisí stanoveno počátkem roku pro oficielní
reprezentační výjezdy.
3. Návrh na vyhodnocení koně roku 2010 ve všestrannosti. Výkonnostní žebříček jezdců a
koní připraví p. Šedá a Diringerová. Komisí bude zveřejněn k 30.8.2010 na webových
stránkách všestrannosti a dále průběžně aktualizován. Komise písemně osloví odbornou
porotu, která provede vyhodnocení stejně jako u skokových a drezurních soutěží.
4.Rozpis MČR Pardubice – po úpravách schválen, Kolesa připraví rozpis MČR Y ke
schválení. Manažer projedná možnost MČR dětí v Kolesách jako náhradní termín.
Komise doporučuje oblastem zajistit návrhy kandidátů všestrannosti k zařazení do SCM na
nastávající období do konce srpna 2010.
Zájemci – pořadatelé o uspořádání MČR a mezinárodních závodů ve všestrannosti v roce
2011 musí nahlásit termíny do 15.8.2010. Členové komise upozorní případné uchazeče. Ve
dnech 7.-8.8.2010 se uskuteční poslední kolo zahajovacího ročníku Eventing riders tour 2010
a zároveň proběhne vyhodnocení seriálu jezdců a mladých koní.
Komise navrhuje dodatečně doplnit do oficiálních reprezentačních výjezdů start ve Světovém
poháru.
Zapsal: Klauz

