Zápis z komise všestrannosti konané dne 6.11.2013
Přítomni – Ságl, Grodl, Šedá, Diringerová, Pejřil
Omluveni :Ing Klauz
1. Komise schválila úhradu vstupních poplatků pro jezdce, kteří startovali v soutěžích
Dunakeszi (HUN) CIC 3* - I.Baďurová, G. Slavíková
Marbach (GER) CIC3* - J. Machovec
Sopot (POL) CIC3* - P. Veselovský, M.Majvald, J.Hatla
Bialy Bor (POL) CCI3* - M. Majvald
Breda ( NED) CIC3* - J. Hatla
Montelibretti (ITA) CIC 3* - I. Baďurová
Badminton (GBR) CCI4* - J. Hatla
2. Komise schválila příspěvek pro juniory ve výši – Kamírová Barbora 10.000,-, Plucarová
Veronika 10.000,- Antonín Vrtek 15.000,- , vedoucí družstva a veterinářce MVDR. M. Horné
7.000,- Kč.
3. Komise schválila úhradu vstupních poplatků + příspěvek na dopravu ve výši 25.000,- Kč na
každého koně pro účastníky Le Lion d'Angers (FRA) – M. Majvald, A. Svobodová, P.Březina.
4. Komise zapracovala připomínky k materiálu Podmínky pro získání kvalifikace stavitele tratí pro
všestrannosti. Seznamy stavitelů I., II. a III. třídy doplní a předá p. Ságl. Komise všestrannosti
schválila přihlášku Petra Veselovského na stavitele tratí FEI pro 1 a 2 *. Stavitelé tratí, kteří se
v roce 2013 neúčastnili školení stavitelů, nemohou v roce 2014 vykonávat funkci stavitele tratí
ani technického delegáta na závodech všestrannosti, i když budou zařazeni do seznamu
stavitelů ve tř. I – III. Seznam stavitelů s oprávněním vykonávat činnost v roce 2014 bude
zveřejněn.
5. Komise schválila návrhy úprav všeobecných pravidel a pravidel všestrannosti včetně nových
drezurních úloh a pravidel soutěže Cross na styl.
6. Komise obdržela dopis od Ing V. Kamíra (viz. příloha zápisu), pořadatele MČR ve
všestrannosti . Řada jeho podnětů je totožná s návrhy některých členů komise, které byly
projednávány na schůzi v září konané v Brně. Připomínky ze strany pořadatele jsou ve
většině totožné, komise s nimi souhlasí a zapracuje je při přípravě MČR pro rok 2015.
7. Komise připravuje drezurní soustředění s CH. Klingspor a skokové soustředění s O. Zvárou.
Termín, místo a seznam pozvaných jezdců bude upřesněn.
8. Komise schválila zástupce ( D. Diringerová, L.Sekaninová, Ing. M. Kvapilová ), kteří budou za
ČR připravovat Visegrad Cup 2014.
9. Komise žádá VV ČJF o doplnění smlouvy s pořadatelem MČR seniorů v Humpolci o bod:
4.4
Pořadatel se zavazuje provést úpravu tratě pro terénní i skokovou zkoušku tak, aby povrch
tratě byl optimální a nevznikalo zvýšené riziko poškození aparátu koní nebo pádu z důvodu
přílišné tvrdosti nebo hlubokého povrchu tratě. Pořadatel se pro úpravu tratě zavazuje zajistit
potřebnou techniku (pro změkčení povrchu vertidrein). Kontrolu trati provede před předáním
trati před závody zástupce ČJF (Ing. Theimer popř. jeho zástupce) spolu se zástupcem

pořadatele, technickým delegátem a hlavním rozhodčím. Zástupce ČJF,spolu s TD a HR
rozhodnou o dalších úpravách povrchu trati.
8.6
V případě, že pořadatel neprovede potřebnou úpravu povrchu tratě dle čl. 4.4. zavazuje se
uhradit smluvní pokutu ve výši Kč 25000,- na účet ČJF. V případě, že ČJF uvolní finanční
prostředky na pořádání MČR, mohou být tyto finanční prostředky kráceny nebo neposkytnuty.

10. Komise schválila návrh KMK 2014
KMK 5 letí kvalifikace ZL – finále L
KMK 6 letí kvalifikace L - finále CNC*
KMK 7 letí kvalifikace CNC* - finále CCN*
Kvalifikační podmínky: dokončení 2 soutěží, z čehož jedna musí být dokončena
v kvalifikačních limitech max 75 tr. v drezuře, max. 40 tr. bodů na překážkách v terénní části a
max. 16 tr. bodů na překážkách ve skokové části.
Komise schválila pravidlo o složení základního sboru platné pro všechna FINÁLE KMK OD
ROKU 2014 – alespoň jeden z dvojice stavitel tratě - technický delegát musí být ze zahraničí.
Finále KMK rozhoduje tříčlenný sbor rozhodčích, ve kterém je alespoň jeden zahraniční
rozhodčí.
Kvalifikační kola

17.-18.5.
6.- 8.6.
4.- 6.7.
19.-20.7.

Borová
Brno - Panská Lícha
Kolesa
Humpolec

Komise doporučuje předsednictvu SCČT schválit finále KMK na jednom z těchto kolbišť :
Kolesa
Brno Panská Lícha
Borová
Komise nedoporučuje předsednictvu SCHČT konání finále KMK v Pardubicích.

11. Komise nesouhlasí se zveřejněnými kvalifikačními podmínkami ve statutu Zlaté podkovy 2014.
Pro účast ve finále ZP by měla být rozhodující kvalita výsledku a ne množství startů.
Připomínky členů komise a jezdců ke kvalifikačním podmínkám projedná s hlavním
pořadatelem finále za komisi všestrannosti Z. Ságl a D. Diringerová.

12. Komise žádá opět VV ČJF o úpravu v programu ACE Gallop v souladu s platnými pravidly
všestrannosti. Trestné body za nebezpečnou jízdu musím být zahrnuty do tr. bodů na
překážkách podle čl.524.2 . V technických parametrech tratí ve výsledcích na stránkách ČJF
jsou uvedeny úseky tratí A, B, C , ty však byly už před několika lety zrušeny. Ve výsledcích
na www.cjf. Jsou chybně uváděny technické parametry terénní části zkoušky.

Zapsala - Diringerová

