Zápis z komise všestrannosti

Humpolec 17.4.2012

Přítomni: p. Diringerová, Šedá, Grodl, Ságl, Klauz
Program: 1. Zápis z VV ČJF a Komise
2. Soustředění
3. Informace z komise bezpečnosti
4. Různé
1. Komise upřesňuje při MČR dětí v Humpolci – drezurní zkouška úloha CN 4/09.
Smlouvy o technickém zabezpečení MČR ve všestrannosti jsou dle GS ČJF
v pořádku. Přípravu na ME družstev bude zajišťovat prostřednictvím webových
stránek všestrannosti p. Šedá.
2. Soustředění všestrannosti v Otradovicích drezurní i skokové byl vyfakturován
pronájem haly. Soustředění v Pardubicích ve dnech 7.-8.4. skokové a crossové bude
vyfakturován pronájem ploch obojí v rozpočtu komise na soustředění.
3. Do bezpečnostní komise byla koopována Ing. Markéta Kvapilová za M. Pejčocha.
Navržené bezpečnostní komisi sjednocené pádové protokoly ve všestrannosti byly
zaslány na ČJF a budou užívány pouze pro národní soutěže v ČR. Při pádu a zranění
musí být vyplněny i pádové protokoly FEI zodpovídá HR a TD závodů. Koncept pro
školení překážkových rozhodčích všestrannosti byl doplněn pro národní soutěže, bude
zaslán p. Diringerovou na ČJF ke schválení a následně využíván při soutěžích
všestrannosti.
4. Stylové soutěže ve všestrannosti – p. Rejnek zajišťuje lektora pro proškolení našich
rozhodčích. Stylové hodnocení soutěží by probíhalo současně s tradičním
vyhodnocením a v rámci soutěže by se vyhodnotili nejstylovější jezdci. Dle pravidel
všestrannosti 2012 se 25 trestných bodů za rychleji absolvovanou terénní zkoušku
(větší než 30 vteřin) započítává v čase, nemá vliv na kvalifikaci trestných bodů na
překážkách. Ošetřeno ve výsledcích v Ace Galop jako časová penalizace.
Komise všestrannosti navrhuje pro p. Ing. Palečka odměnu 3 000,- Kč za překlad
nových pravidel ve všestrannosti.
Bezpečnostní prvky na překážky v terénní zkoušce zajistí p. Šedá a komise bude
usilovat o získání možnosti výroby v ČR.
Místo a termín kvalifikace na ME jednotlivých kategorií ve všestrannosti si určí
samostatně jednotlivci dle dostupnosti, musí však dodržet požadavky FEI. Navržená
spolupráce s Polskem neustále vázne na jejich nezájmu.
Vysílačky – využití pro více disciplin – možnosti nákupu prověří VV ČJF.
Nošení tříbodové přilby na závodech všestrannosti vždy když jezdec sedí na koni a
nošení řádně upevněné ochranné přilby odpovídají standardům dle FEI pravidel je
povinná pro každého kdo skáče překážku.
Ochranná bezpečnostní vesta je povinná nosit v terénní zkoušce pro všechny jezdce a
u kategorií děti a mladších juniorů (14-16 let) i ve skokové zkoušce.
Zapsal: Klauz

