Zápis z komise všestrannosti

Humpolec 19.8.2012

Přítomni: p. Diringerová, Šedá, Ságl, Grodl, Klauz
1. Projednán zápis z VV a komise
Ve dnech 18.-19.8.2012 se uskutečnilo školení stylových rozhodčích ve všestrannosti
vedené lektorem Carlheinzem Boessem v Humpolci. 18.8.2012 teoretická příprava
proběhla v zemědělské škole. Lektor upřesnil požadavky a způsob hodnocení stylu
jezdce a následovala ukázka cvalové práce jezdců se zkušebními skoky na závodišti.
Vždy každou část jednotlivých jezdců ohodnotil známkou, frekventantům školení
objasnil způsob hodnocení následně i s jezdci projednal hodnocení. Každý jezdec
absolvoval svoje představení znovu a ve většině případů došlo k nápravě chyb.
19.8.2012 následovala praktická část, kdy jezdci figuranti absolvovali terénní skoky a
každý školený rozhodčí uděloval známky, které si zdůvodnil. Lektor pak provedl
upřesnění vyhodnocení jezdců jednotlivými rozhodčími. Slíbil zaslat literaturu
k hodnocení pro překlad v ČR.
Poděkování patří paní Baďurové za obětavé překládání do českého jazyka po celou
dobu školení. Seznam školených rozhodčích bude zaslán na ČJF. Vyúčtování školení
zajistí na ČJF Ing. Klubal dle pokynů ekonomické víceprezidentky p. Denkové.
2. Do SCM ve všestrannosti z oblastí byli nahlášeni tito uchazeči: B. Kamírová, Z.
Baloušková, T. Němec, A. Hanáčková, O. Klíma, Š. Douchová, K. Balounová, K.
Šámalová, J. Polenová, Pásková, E. Orctová, A. Lexová, A. Faltusová, A.
Regnardová, B. Poláková, E. Vítková, Š. Votavová.
Komise všestrannosti vyhlašuje výběrové řízení na pozici smluvního lektora do SCM
Kolesa se zaměřením na skokovou přípravu ve všestrannosti. Podmínka písemná
přihláška s licencí na trenéra na ČJF do 15.9.2012.
3. Návrh STP MČR pro rok 2013 ve všestrannosti:
Děti
obtížnost „ZL“
Junioři 14-16 let
„ZL“
Junioři 17-18 let
„L“
Mladí jezdci
„CNC *“
Družstva
„CNC*“
Senioři
„CNC**“
Pro rok 2013 FEI připravuje nová pravidla včetně drezurních úloh, proto může dojít
k upřesnění STP i u národních soutěží.
Návrh komise pořadatelů MČR 2013 ve všestrannosti
19.-21.7. Humpolec junioři 14-16, junioři 17-18, senioři
6.- 8.9. Brno
mladí jezdci, družstva
21.-22.9. Borová
děti
šampionát veteránů bude upřesněn.
Komise navrhuje při MČR dětí a juniorů stylové vyhodnocení terénní zkoušky.
4. Komise ve spolupráci s Dr. Říhovou připravuje školení stavitelů tratí a TD ve
všestrannosti se zahraničním lektorem ještě v letošním roce.
Komise připraví návrh kvalifikací soutěží ZP sedlových koní pro organizační výbor
ZP v roce 2013.

Pro zahraniční výjezdy v letošním roce dětí, J,Y, kvalifikací uchazečů ME družstev a
*** soutěží bude průběžně upřesňován finanční příspěvek z limitu discipliny vždy
dodatečně.
Komise znovu upozorňuje všechny jezdce všestrannosti, že pojištění zahraničních
výjezdů ČJF se vztahuje pouze na oficiální výjezdy na ME a MS.

Zapsal: Klauz

