Zápis z komise všestrannosti

Humpolec 14.7.2012

Přítomni: p. Diringerová, Šedá, Ságl, Grodl, Klauz
Program: 1. Zápis z VV a komise
2. Školení stylových rozhodčích
3. Reprezentační výjezdy
4. Různé
1. Odeslán dopis z VV ČJF na Mze ČR o zpřísnění podmínek převodu majitelů v ÚE a
zápisu do zdravotního průkazu koně. Komise děkuje VV ČJF za zakoupení vysílaček
pro discipliny všestrannost, vytrvalost a spřežení. Manažer projedná s GS ČJF návrh
Davida Bendáka o provozu vysílaček.
Koně evidovaní s licencí ČJF musí být ustájeni, dle plemenářského zákona, ve stáji,
která je registrována jako hospodářství.
2. Manažer projednal s Dr. Říhovou školení stylových rozhodčích 18.-19.8. v Humpolci
Organizačně je školení zajištěno se Školním statkem Humpolec. Vzdělávací proces
školení upřesní s lektorem Dr. Říhová a B. Rejnek. Pozvánka na školení je na
webových stránkách všestrannosti.
3. Reprezentační výjezdy – z oficielních výjezdů se neuskuteční MEY – pro nesplnění
kvalifikačních limitů.
MEJ – kvalifikační limity mají splněny jezdkyně Moudrá D. a Plucarová V. Ostatní
kvalifikaci plní.
MS chovatelské – zájem trvá probíhají kvalifikace.
Na závodech světového poháru naši jezdci startují.
Komise navrhuje pro účastníky šampionátu družstev Rakouska 2013 uspořádat
zahraniční výjezd. Projednala osobně s účastníky termíny a podmínky výjezdu. Na
stránkách všestrannosti zajišťuje p. Šedá.
Zahraniční výjezdy dětí, juniorů a mladých jezdců zajišťuje p. Diringerová. Osobně
projednáno s vybranými účastníky dle umístění na MČR s další perspektivou.
Finanční zabezpečení bude upřesněno.
4. Komise žádá oblasti o nahlášení dětí a juniorů na školní rok 2012-2013 do SCM do
15.8.2012.
Brno Panská Lícha navrhuje mezinárodní závody CCI* a CCIP* ve dnech 31.5.2.6.2013. Žádost bude zaslána na ČJF.
Upozornění pořadatelům, kteří v roce 2013 chtějí pořádat MČR a v jakých
kategoriích, popř. MZ ve všestrannosti, ať nahlásí termíny a místa komisi do
15.8.2012.
Do pracovní komise J. Malinovského navrhne komise zástupce po projednání s J.
Malinovským.
Komise po dohodě s Dr. Říhovou připravuje školení stavitelů tratí a TD všestrannosti
se zahraničním lektorem. Komise upozorňuje na dodržování PJS při přihláškách na
závody.
Zapsal: Klauz

