Zápis z komise všestrannosti 23.1.29014 v Humpolci
Přítomni : Ing Klauz, Z.Ságl, J.Grodl, D.Diringerová, L.Šedá, P. Pejřil
Hosté : S.Heidenreichová, R. Heidenreich, J. Kobza, Z. Kusý

1. Galavečer všestrannosti proběhne 22.2.2014 v Humpolci, komise všestrannosti ČJF přispěje
částkou 20.tis.Kč ze svého rozpočtu.
2. Komise schválila jmenování Daniely Diringerové specializovanou rozhodčí pro všestrannost.
3. Rozpisy MČR vč. sboru rozhodčích, stavitele, tech. delegáta a hlavního stewarda musí
nejdříve schválit jednotlivé komise disciplín, teprve potom budou zaslány ke schválení VV ČJF.
Pořadatelé MČR ve všestrannosti musí odeslat rozpis na komisi ke schválení do 1.7.2014.
4. Pan Grodl informoval o průběhu příprav na Jezdecký festival v Lysé n. L.
5. Paní Diringerová informovala o schůzce 9.1. s Ing. B. Bierhanzelem a polským stavitelem M.
Konarskim v areálu JS Equitana Martinice. Polský stavitel bude projektovat v Martinicích
crossovou trať a v letošním roce na podzim by se zde měli uskutečnit první závody
všestrannosti. Pořadatelé mají zájem vybudovat zde trať na evropské úrovni pro
mezinárodní závody. Komise bude podporovat vybudování nové tratě v oblasti kde se
soutěže všestrannosti nepořádají.
6. Nové drezurní úlohy CN1‐6 /14, KMK 2014 a pravidla stylových soutěží byly odeslány p.
Vyroubalovi k zapracování do programu ACE Gallop.
7. Paní Šedá zajistí překlad národních úloh do angličtiny , budou uveřejněny na stránkách
všestrannosti.
8. Vzhledem k tomu, že ČJF bude hradit TV přenos jen MČR v Humpolci, rozhodla komise, že
zajistí financování dalšího TV přenosu – buď CCI * Brno, nebo MČR družstev.
9. Dne 12.4. uspořádá komise seminář k novým drezurním úlohám se švédskou mezinárodní
rozhodčí Ch. Klingspor. Seminář proběhne při závěrečném testu SCM a soustředění seniorů
v Kolesách, bude zaměřený na sjednocení rozhodování drezurních úloh. Ze semináře bude
proveden záznam na DVD s komentářem úloh pro další školení rozhodčích. Celý program a
časový rozvrh vzdělávacího víkendu 12.‐13.4. v Kolesách bude podrobně zpracován a včas
zveřejněn, pozvánky budou odeslány na všechny oblasti.
10. Komise schválila žádost JK Rudná p. P o příspěvek na rozhodčí pro závody na styl ve
všestrannosti. Komise uhradí náklady na rozhodčího‐ 1200,‐ Kč a cestovné.
11. Byly projednány jezdecké závody ZP v Lošticích konané ve dnech 21.‐23.6. 2013.

Zapsala Diringerová

