Oblastnímu výboru Severomoravské oblasti ČJF

Podnět k prošetření porušení PJS ČJF odpovědnými funkcionáři závodů při závodech ve všestrannosti
pořádaných JK Loštice (MH 006) ve dnech 21. - 23.6.2013.

Komise všestrannosti ČJF obdržela několik stížností a podnětů k prošetření nedostatků při pořádání
výše uvedených jezdeckých závodů. Vzhledem k tomu, že pořadatel JK Loštice je registrován
v Severomoravské oblasti, žádáme o prošetření dále uvedených skutečností. O výsledku šetření a
přijatých opatřeních nás prosím informujte.

1. V rozpise schváleném dne 17.4.2013 p. Richardem Bauerem není jmenován steward pro
kontrolu dodržování pravidel na opracovišti – viz PJS všestrannost čl. 534.7.
2. Protože steward nebyl jmenován, nikdo nekontroloval výstroj koní a jezdců ani pohyb koní na
opracovištích.
Z důvodu absence stewarda byli do crossové části soutěže připuštěni i jezdci, kteří měli pád
již na opracovišti a nebyli před startem do další části soutěže vyšetřeni lékařem. Bohužel tito
jezdci měli další pád v crossové části, jehož příčinou mohl být již pád z opracoviště. Jedná se
o hrubé porušení pravidel všestrannosti čl. 522.3 Vyšetření po pádu.
Protože nebyla prováděna kontrola jezdců a koní, nelze vyloučit, že došlo k porušení PJS
týkající se této problematiky.
3. Kontrola koní – dle pravidel všestrannosti čl. 515.2.3 návazně i 523.2 řídí kontrolu koní sbor
rozhodčích s veterinárním delegátem. Na závodech probíhala kontrola koní současně na
dvou místech, kdy na jednom stanovišti byl pouze jeden rozhodčí bez veterináře. Ani na
jednom stanovišti nebyly k dispozici zdravotní průkazy koní, takže se neprováděla kontrola
totožnosti koní. Nebylo uvedeno pro kterou soutěž je určeno to které stanoviště, takže si
každý jezdec mohl vybrat sám, kde se kontroly koní zúčastní resp. u které komise.
4. V průběhu crossové části soutěže došlo k pádu na překážce jezdkyně Jindrové Nikoly
(kategorie junior). Tato jezdkyně měla problémy s ovladatelností svého koně i v předchozí
části soutěže a pád byl neovladatelností koně zapřičiněn. (Fotodokumentace je k dispozici).
Dle čl. 524 pravidel všestrannosti je každý člen sboru rozhodčích povinen sledovat případy
nebezpečné jízdy a má povinnost jezdce na trati zastavit. A to právě proto, aby se předešlo
možným pádům a zraněním koní a jezdců. Nečinnost sboru rozhodčích v tomto případě je
porušením pravidel všestrannosti ČJF.

V případě tohoto pádu, kdy byl nutný příjezd sanitního vozu, bylo zjištěno, že rozhodčí na
trati nebyli vybaveni vysílačkami, které k tomuto účelu byly zakoupeny ČJF. Nebylo zajištěno
spojení mezi překážkovými rozhodčími a věží rozhodčích a ani spojení s veterinářem a
lékařem.
5. Dle čl. 523.3.2 musí být všichni koně ihned po dokončení crossové části soutěže veterinárně
vyšetřeni. Stejně tak musí být vyšetřeni všichni koně, kteří soutěž nedokončili. Tato kontrola
nebyla prováděna. V průběhu crossové části vyskytli dva koně krvácející z huby (jezdci
Höcková a Holec). Ani jeden z nich nebyl zastaven a provedena kontrola příčiny zranění.
K jednomu koni poslal TD veteriáře ale až po dojetí crossu, i když o zranění věděl a druhý kůň
nebyl vyšetřen vůbec. (Fotodokumentace je k dispozici). Porušení čl. 525 – Špatné zacházení
s koňmi a čl. 525.4 Krev na koni.
6. Technické parametry crossové části soutěže
Z důvodu stížnosti na nedodržení technických parametrů stavby tratí byl vyzván technický
delegát p. Kusý, aby doložil technické parametry tratě soutěží CNC*(S) a CNC**(ST).
V soutěži CNC**(ST) je dle pravidel mimo jiné maximální výška pevné části překážky 115 cm,
v soutěži CNC*(S) výška pevné části překážky 110 cm a dále dle směrnic pro stavbu tratí
všestrannosti pokud probíhají na stejné trati soutěže různých stupňů obtížnosti neměly by
mít tyto soutěže více než dvě stejné překážky. Společné překážky v soutěžích ob jeden stupeň
obtížnosti nejsou přípustné.
Dle předložených seznamů překážek bylo konstatováno, že soutěž CNC** (ST) měla
z celkového počtu 24 překážek 11 společných se soutěží CNC* (S), což je 46 % překážek, které
dosahovaly hodnoty max. stupně CNC* (S), přičemž 2 z těchto překážek (jedná se o
samostatné překážky nikoliv kombinace) dosahovaly pouze parametrů stupně ZL.
7. Drezurní část soutěže
Pro rozhodování drezurních úloh byly použity neplatné listiny rozhodčích (viz příloha).

Komisí všestrannosti projednáno dne 5.7.2013
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