Zápis z komise všestrannosti 3.3.29014 v Humpolci
Přítomni : Ing Klauz, Z.Ságl, J.Grodl, D.Diringerová, L.Šedá, P. Pejřil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Komise schválila návrh rozhodčích na MČR 2014
Humpolec 26.-28.9.- pony, děti, senioři
hl. rozhodčí – Ing Jaroslav Pecháček
rozhodčí – Věra Fišarová, Ing Antonín Klauz
stavitel – Zdeněk Kusý
tech.delegát – Krizanowski (POL)
hl.komisař – Ing Patrik Sukdolák
Borová 19.-21.9. – junioři, mladí jezdci
hl.rozhodčí – Věra Fišarová
rozhodčí – Daniela Diringerová, Ing Antonín Klauz
stavitel – Zdeněk Ságl
tech.delegát – Karl Paar ( AUT)
hl.komisař – Ing Patrik Sukdolák
Brno – Panská Lícha 5.-7.9. – družstva
hl.rozhodčí – Daniela Diringerová
rozhodčí – Alena Vetišková, Marek Pawlowicz (POL)
stavitel – Karl Paar (AUT)
tech.delegát – Zdeněk Ságl
hl.komisař – Ing Antonín Klauz
CCI 1* Brno – Panská Lícha 6.-8.6.
hl.rozhodčí – Ing.Markéta Kvapilová
rozhodčí – Daniela Diringerová, Katrin Eichinger-Kniely (AUT)
stavitel – Zdeněk Ságl
tech.delegát – Karl Paar (AUT)
hl.komisař – Bohumil Rejnek
2. Komise schválila rozhodčí pro kvalifikační kola KMK 2014
17. - 18. 05. Borová
– V. Fišarová, D.Diringerová
06. - 08. 06. Brno Panská Lícha – D.Diringerová, M. Kvapilová, I.Matoušková,
K.Eichinger-Kniely (AUT)
04. - 06. 07. 2014 Kolesa
– M.Kvapilová, D.Diringerová, M.Pawlovicz (POL),
K.Konarska (POL)
18. - 20. 07. 2014 Humpolec
– M.Kvapilová, V.Fišarová
Do sboru rozhodčích bude jmenován i rozhodčí – lektor, který povede školení rozhodčích.
Pořadatel má možnost doplnit sbor rozhodčích pro skokovou zkoušku komisařem, který byl
schválen pro skoková KMK – musí být uveden v rozpisu !

3. Zájemci o pořádání MČR v roce 2015 musí poslat své návrhy do 6.4.2014 na
vsestrannost @email.cz.
4. Skokové soustředění s českým reprezentantem O. Zvárou se uskuteční v termínech
29.-30.3. a 26.-27.4. v Brně na Panské Líše. Komise ze svého rozpočtu uhradí náklady na
lektora a pronájem prostor. Přihlášky do 20.3. na adresu : vsestrannost@email.cz.
5. Jezdecký festival v Lysé n. L. – všestrannost je na programu v sobotu 22.3. od 20 hod.
Jezdcům, kteří se zúčastní představení disciplíny poskytne komise příspěvek na dopravu.
Letáky a plakáty, které si připraví pořadatelé MČR a CCI Brno budou ve stánku ČJF. Komise
požaduje, aby moderátorem, který bude představovat disciplínu byl Jaroslav Grodl.
Organizací průběhu večera byli pověřeni J. Grodl a P. Pejřil.
6. Seminář s K. Klingspor proběhne 12.4. v Kolesách
- dopoledne – úlohy CIC2,3,4 *- senioři, úlohy CN1-6/14 – junioři SCM
- odpoledne – rozhodování úloh pro mladé koně – KMK , na tyto úlohy se můžou přihlásit i
ostatní jezdci s mladými koňmi, kteří mají zájem o hodnocení drezurní úlohy od renomované
mezinárodní rozhodčí.
Současně se školením stylových rozhodčích dne 13.4. proběhnou v Kolesách závody- hoby
soutěže na styl ( rozpis bude na stránkách všestrannosti a na stránkách Vasury).
7. Stylový rozhodčí pro všestrannost zapsání rozhodčího na seznam stylových
rozhodčích pro všestrannost schvaluje VV ČJF na základě doporučení komise všestrannosti.
Na seznam může být zapsán rozhodčí s kvalifikací pro všestrannost na základě jeho písemné
žádosti po absolvování minimálně dvou školení zaměřených na rozhodování stylových
soutěží ve všestrannosti, které pořádá komise . Termíny školení v roce 2014 :
13.4. Kolesa
17.-18.5. Borová
6.-8.6., Brno Panská Lícha
4.-6.7.Kolesa
18.-20.7. Humpolec
8. Od roku 2014 vyžaduje Polská jezdecké federace potvrzení kvalifikace na každý start
zahraničního jezdce, který bude startovat na národních soutěžích v Polsku od jeho mateřské
federace.
Každý jezdec, který se bude hlásit na národní soutěže v Polsku musí kopii přihlášky, kterou
posílá pořadateli odeslat na adresu vsestrannost@email.cz nejpozději 10 dnů před
uzávěrkou přihlášek. Komise všestrannosti musí každý start potvrdit a odeslat do Polska.
Bez tohoto potvrzení neumožní pořadatel jezdci startovat.
Zapsala : Diringerová

