Zápis z komise všestrannosti

Humpolec 16.9.2010

Přítomni: p. Diringerová, Šedá, Grodl, Ságl, Klauz
Program: 1. Zápis z VV ČJF a komise
2. Kůň roku
3. SCM
4. MČR 2011
5. Různé
1. Informace – VV schválil používání bezudidlové uzdečky (typ Dr. Cook) ve skokových
soutěžích pouze bez kombinace s dodatečným udidlem. Komise drezury nabízí pro
všestrannost absolvování specializovaných drezurních školení.
Strojní investice pro r. 2011 – žádná komise nepožádala o přidělení prostředků.
Vzájemná spolupráce s Bavorskem startů na národních závodech na českou licenci
jezdů a naopak, zájem má i Sasko.
Překlad- Směrnice pro stavbu tratí všestrannosti zajišťuje M. Pejčoch. Ve dnech 7.8.8.2010 v Pardubicích byla zrušena poslední kola Eventing riders tour 2010 z důvodů
nepřízně počasí a z tohoto důvodu nebyl vyhodnocen seriál jezdců a mladých koní.
2. Kůň roku 2010 ve všestrannosti – na webových stránkách všestrannosti je k 31.8.2010
zveřejněn aktuální výkonnostní žebříček jezdců a koní ve všestrannosti. Evidenci
zajišťuje p. Šedá a Diringerová. Koncem roku bude provedeno vyhodnocení.
3. SCM – z přihlášek jezdců z oblastí komise navrhuje zařazení všech 20 dětí a juniorů
do soustředění. Potvrzený seznam uchazečů obdrží p. Pechanová na ČJF. V jarních
měsících 2011 budou přizvání do SCM i mladí jezdci s cílem účasti na MEY.
4. MČR 2011 – Žádost o uspořádání zaslaná na ČJF:
Humpolec
15.-17.7.
J
Pardubice
13.-14.8.
S
Loštice
16.-18.9 nebo 23.-25.9.
Y,d
Komise doporučuje: Humpolec juniory, Pardubice seniory, Loštice . – mladí jezdci a
děti a termín 23.-25.9.2011
Soutěže MČR-P navrhne komise pony.
Mezinárodní závody 2011 žádosti na ČJF:
Loštice 17.-19.6. CIC*
Pardubice CCI 2*3*, CIC 1*2*3*
5. Komise žádá o doplnění oficiálních výjezdů všestrannosti na čtyřhvězdičkové závody
v r. 2010.
Nyní žádá P. Veselovský do Paau (FRA) komise navrhuje uhradit vstupní poplatky
jako u ostatních oficiálních výjezdů.
Návrh komise na MČR 2011 rozšířit pro drezury 3 rozhodčí. Formuláře rozhodčích –
p. Šedá připraví návrh úpravy pro zápisy známek a slovního vyjádření.
MČR – veteráni 30.-31.10.2010, rozpis zajistí ke schválení p. Grodl, manažer zajistí 3
medaile na ČJF.
Zapsal Klauz

