Zápis z komise všestrannosti konané dne 11.4.2014 v Kolesách
Přítomni : Ing A.Klauz, D. Diringerová, Z.Ságl, J. Grodl
Omluvení : Pejřil, Šedá
Hosté : B. Rejnek
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Komise navrhuje a doporučuje VV ČJF ke schválení :
1. Doporučuje jmenování Ing. M. Kvapilové specializovanou rozhodčí pro všestrannost.
2. Doporučuje jmenování C. Javorské vedoucí ekipy na WEG .
3. Doporučuje účast Ing. M. Večerka a Ing. E. Sobotkové na školení stewardů FEI .
4. Doporučuje Ing. A. Klauze jako lektora na praktickou část školení ve všestrannosti, které pořádá Zlínská oblast při
ZP v Těšánkách.
5. Doporučuje ke schválení
SEZNAM STEWARDŮ ČJF PRO VŠESTRANNOST
‐ Sukdolák Patrik
‐Večerek Michal
‐Sobotková Eva
‐Klauz Antonín
‐Metelka Jan
‐Lust Erich
‐Pavloušková Miriam
‐Palečková Jana
‐Měrková Jarmila
SEZNAM STEWARDŮ FEI PRO VŠESTRANNOST
‐Klauz Antonín
‐Metelka Jan
‐Rejnek Bohumil A
‐Šálek Radovan
‐Sedláček Jaroslav
‐Staněk Jaroslav
‐Veselý Michal

5. O pořádání MČR 2015 projevili zájem tři pořadatelé ( Borová, Pardubice, Brno), komise doporučuje
18.‐20.9.2015 – Farma Borová – senioři, mladí jezdci, junioři,děti
4.‐6.9.2015

‐ JK Panská Lícha Brno – družstva, veteráni, pony

Nedoporučuje pořádat MČR v Pardubicích ‐srpnový termín je nevhodný vzhledem k tomu, že 13.‐16.8. se koná ME
juniorů v Polsku, navíc na podzim proběhnou komunální volby a nové městské zastupitelstvo může výrazně ovlivnit
činnost dostihového závodiště.

6. Komise navrhuje dokoupit 10 ks vysílaček z vybraných peněz za jejich zapůjčení.

7. Komise schválila národní kvalifikaci na WEG – povinná účast ve 3* soutěži pořádané na těchto závodištích :
Saumur (FRA), Luhmuhlen (GER), Jardy ( FRA), Aachen (GER).

8. Komise schválila úhradu cest. příkazu pro J. Grodla a P.Sůrovou do Lysé n. L. na Festival ČJF.

9. Ze soutěže KMK pro 4 leté koně se nebudou počítat kvalifikační body do finále Soutěže nadějí. Lektorem a
rozhodčím pro KMK v Borové bude R. Krzyzanowski (POL), pro KMK v Brně to bude německý rozhodčí .

10. D. Diringerová informovala o spolupráci SCM s Ivou Baďurovou, která vystudovala na FTV Univerzitě Palackého
v Olomouci obor Pedagogika volného času a dokončuje diplomovou práci Mentální příprava a možnosti jejího využití
ve všestrannosti. Zájem o spolupráci projevili i reprezentanti z řad seniorů.

11. Komise schválila českým jezdcům příspěvek ve výši 3.000,‐. Kč na startovné v soutěži CCI1* Brno.

12. Jezdcům, kteří splní kvalifikační výsledek ze soutěže CIC3*a CCI3* budou uhrazeny vstupní poplatky na tuto
soutěž. Je nutné podat písemnou žádost na mail daniela.diringerova@seznam.cz.

13. Na ME juniorů 2014 a 2015 se bude připravovat celkem 9 juniorů, skokovou přípravu povede pan Jiří Pecháček.
Na schůzku, kde bude upřesněna spolupráce s trenérem budou pozváni všichni přihlášení junioři se svými trenéry.

14. B. Rejnek informoval o zasedání bezpečnostních komisařů FEI, DVD k nebezpečným jízdám v crossu bude využito
při školení rozhodčích všestrannosti.

Zapsala Diringerová

