Zápis z komise všestrannosti 19.12. 2013 Humpolec
Přítomni – P.Pejřil, L.Šedá, J.Grodl, Z. Ságl, D. Diringerová
Omluven – Ing. Klauz
Hosté – Ing. Mácha, Ing. Klubal, M. Perníček, J.Perníčková, F. Háva, Ing V. Kamír, P. Sůrová, J. Sůrová, Ing. J. Charvát,
L. Sekaninová
1. Jezdecký festival pod záštitou ČJF proběhne ve dne 19.‐23.3. 2014 proběhne na výstavišti v Lysé n. Labem.
Podle informací pana J. Malinovského bude všestrannost mít ukázku v sobotu. Návrh koncepce představení
disciplíny zpracuje do příští komise p. Grodl, skoky pro ukázku zapůjčí po dohodě s p.Súrovou JS Kolesa.
2. Komise plánuje účast českého družstva na EU‐CH‐RR 2015, který se bude konat v Německu. Celý systém
přípravy 2014 ‐15 , vč. oslovení jezdců, kteří budou mít o účast zájem, připraví p.Pejřil.
3. P. Diringerová předala komisi informace z jednání s šéfredaktorkou časopisu Jezdectví paní Z. Motygynovou
o přípravě vypsání Poháru časopisu Jezdectví ve všestrannosti v sezóně 2014. Komise schválila a odeslala p.
Motygynové návrh systému bodování a po schválení časopisem Jezdectví bude zveřejněn .
4. Komise připravuje školení stavitelů tratí se zaměřením na stavbu crossu pro stylové soutěže a stavbu
parkuru v soutěžích všestrannosti. Školení bude otevřené i pro jezdce, trenéry, rozhodčí, ale i pro pořadatele
uvedených soutěží. Lektor M. Konarski (POL), termín a místo upřesní komise v lednu.
5. Komise schválila konání Šampionátu 7 letých koní na úrovni CNC*, které se uskuteční 19.‐21.9. v Borové.
Kvalifikace pro tento šampionát – min.2 x dokončit soutěž min. na úrovni CNC* v kvalifikačních limitech
( max . 75 tr.b. z drezury, max. 20 tr.b. na překážkách v crosse a max. 16 tr.b. na překážkách parkuru) při
domácích nebo v zahraničních závodech. Výše finančních výher bude odpovídající výhrám ve finále KMK)
6. Komise pozvala na seznámení s novým systémem KMK zástupce pořadatelů kvalifikačních kol.
návrh kvalifikačních kol KMK v roce 2014
Borová 17.‐18.5.
Brno 6.‐8.6.
Kolesa 4.‐6.7.
Humpolec 19.‐20.7.
Finále KMK Borová 12.‐14.9.
VV ČJF a SCHČT schválil tyto rozhodčí pro KMK 4 a 5 letých koní – Fišarová Věra, Matoušková Ilona, Ing
Kvapilová Markéta, Diringerová Daniela ( jedná se národní rozhodčí , kteří absolvovali školení s Ch. Boesem
v Humpolci). Pan F. Háva zpracuje tabulku bodového hodnocení koní, kteří se umístili v KMK pro 4 a 5 leté
koně, aby tito mohli startovat na finále Soutěže nadějí Humpolci. Ing. Kamír informoval o vybudování
nového opracoviště 40 x 80m v Borové.
Paní Perníčková informovala o vzniku nového seriálu soutěží pro jezdce pony ‐ Benjamin cup. Komise
všestrannosti ji zašle materiály k soutěžím na styl, které budou od roku 2014 součástí pravidel .

Zapsala Diringerová Daniela

