Zápis z komise všestrannosti dne 29.11.2013 v Humpolci
Přítomni : Šedá, Ságl, Grodl, Diringerová
Omluveni : Ing Klauz, Pejřil

1. Komise schválila od roku 2014 povinnost technického delegáta zpracovat ZPRÁVU TD
z každých závodů všestrannosti konaných v rámci ČJF. Formulář této zprávy bude v příloze
pravidel všestrannosti a bude uveřejněn na stánkách ČJF a na stránkách všestrannosti. TD
má za povinnost zprávu vypracovat ve dvou vyhotoveních a nejpozději do 7 dnů odeslat 1x
na komisi všestrannosti – Z. Ságl a 1x pořadateli.
2. Komise schválila seznam stavitelů tratí I.,II. a III. třídy , který bude odeslán JUDr Říhové.
3. Komise schválila doplňky pravidel všestrannosti, které budou odeslány Ing Metelkovi ke
zpracování.
4. Pan Z.Ságl a paní D. Diringerová informovali o jednání se zástupci Zlaté podkovy. Hodnocení
kvalifikací ZP se měnit nebude, podle zástupců ZP dostatečně zajišťuje postup do finále pro
dvojice s dobrým výsledkem z kvalifikace. Komise bere na vědomí.
5. Komise připravila nový systém hodnocení KMK, tak aby byl v souladu s drezurními a
skokovými KMK a podle vzoru sousedních zemí. Nový systém pro 4 a 5 leté koně je
zaměřen na hodnocení stylu a vloh hodnocení 6 letých koni zůstává klasické CNC*. Materiál
podrobně řeší i přechodný rok 2014 v průběhu kterého by měl být nový systém postupně
zaveden do praxe, dále je zde uveden i systém vzdělávání rozhodčích kteří budou mít zájem
tyto soutěže rozhodovat. Materiál bude předložen SCHČT ke schválení, za komisi je
pověřena jednáním s Ing M. Perníčkem paní D. Diringerová.
6. Komise připravuje pro rok 2014 ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ VE VŠESTRANNOSTI pro 7 leté
koně. Celá koncepce šampionátu vč. STP kvalifikací, finále a míst konání bude dopracována
v lednu.
7. V návaznosti na zavedení soutěží na styl a změn v hodnocení KMK komise schválila systém
vzdělávání rozhodčích pro tyto soutěže. První školení stylových rozhodčích se konalo v roce
2012 v Humpolci s lektorem CH. Boesem (GER) . V letošním roce se uskuteční celkem 6
školení. První proběhne 13.4. v Kolesách při závěrečném Testu SCM, další čtyři se uskuteční
při kvalifikacích KMK , kde budou vypsány zkrácené soutěže na styl a závěrečné školení
proběhne při finále KMK 12.‐14.9. v Borové.
8. Na další zasedání komise, které se uskuteční dne 19.12.ve 14 hod. na internátu v Humpolci
budou pozvání zástupci pořadatelů kvalifikačních kol KMK, kde bude upřesněn systém
školení rozhodčích a stylových soutěží.
9. Komise žádá VV ČJF, aby oslovil Německou federaci, která nabídla pomoc při vzdělávání
rozhodčích s prosbou o zajištění kvalitních lektorů na tyto školení.
10.Paní D. Diringerová informovala o přípravách Visegrad Cupu 2014. Byl vypracován nový
návrh soutěží vč. změn počtu kvalifikačních kol, návrh české strany přeložila a poslala
k projednání zástupcům Maďarska, Slovenska a Rakouska paní Ing. M. Kvapilová. Po
zpracování jejich připomínek se uskuteční schůzka všech zástupců.
Zapsala : Diringerová

