Zápis z komise všestrannosti ze dne 10.6. 2013 v Humpolci
Přítomni – Ságl, Šedá, Grodl, Pejřil, Diringerová
Omluven –Ing Klauz

1. Schválena oficiální ekipa na EU‐CH‐RR v Laintalu v termínu
18.‐21.7.2013
Vedoucí ekipy – Baďurová Zuzana
Veterinář – MVDr. Přikryl Petr
Jezdci – Slavíková Gabriela – Ulma, Berry Nice
‐ Majval Martin – Gomba
‐ Pejřil Petr – Pastor
‐ Myška Petr – Kamerik
‐ Opravilová Eliška –Kalif
‐ Baďurová Iva – Bounty Amadeus
‐ Lacina Petr‐ Korsika
‐ Pospíšilová Barbora – Biba Classy

Konkrétní jména 6 členů družstva budou oznámeny až při definitivních
přihláškách 12.7.2013. Nácvik společné drezury proběhne 13.6. a 21.6. ,
v červenci se bude konat závěrečná skoková a drezurní příprava. Všichni jezdci
obdrží reprezentační skokovou a drezurní dečku a tričko . Vstupní poplatky
budou uhrazeny z prostředků komise všestrannosti.

2. Komise po konzultaci s technickým delegátem CCI*** Strzegom Ch.
Bossem doporučila žádost P. Veselovského , který překročil časový
kvalifikační limit v crossu o 5 sek.

3. Komise schválila úhradu vstupních poplatků CCI*** Strzegom pro jezdce
J. Machovce a P. Veselovského .
4. Komise pověřila B. Rejnka přípravou projektů pro stavbu terénních tratí a
vzdělávání rozhodčích z programu FEI solidarity . B.Rejnek bude
kontaktovat JUDr. Říhovou k dopracování .
5. FEI schválila přesun závodů CCI* v Brně na Panské Líše na termín 5.‐7.7.
2013. Školení stavitelů tratí se uskuteční v pátek 5.7.2013 od 10 hodin
v Brně při CCI*.
6. Po schválení organizačním výborem Zlaté podkovy a SCHČT bylo
rozhodnuto o přesunu termínů ZP a kvalifikací KMK v Brně a v Kolesách.
Komise žádá VV ČJF o schválení termínu MČR v kategorii družstev a
juniorů v kolesách ve dnech 2.‐4.8.2013.
7. JK Glod Čejov odstoupil od pořádání kvalifikačního kola ZP v Brně, po
dohodě s organizačním výborem ZP bude tyto závody pořádat jezdecký
klub Panská Lícha. Podle sdělení pořadatele nebudou trasy crossů
totožné s prvními závody.

Zapsala Diringerová

