Zápis z komise všestrannosti

Humpolec 27.5.2014

Přítomni: p. Šedá, Ságl, Pejřil, Grodl, Klauz
Omluvena: p. Diringerová
1.
Rozpočet všestrannosti na rok 2014 se snižuje na 51% původního návrhu.
2.
Prezentace discipliny všestrannost v rámci sbírky „Češi do Normandie“ se uskuteční dne
27.6. v Olomouci pod záštitou Alltech Tweets. Bude organizačně zajištěno s p. Michalovou v
Olomouci. Zajistí Klauz, Diringerová
3.
Návrh spolupráce při Galavečeru Koně na Žofíně 2015 bylo projednáno na komisi, 4 proti,1
pro, bude upřesněno během roku.
4.
Školení RO stylové soutěže Brno- Panská Lícha KMK povede lektor R. Krzyzanowski
(POL), místo německého rozhodčího.
5.
Komise ruší národní kvalifikaci na WEG do Normandie.
6.
Paní Šedá uvede na webové stránky školení stylových RO při KMK Humpolec.
7.
V pravidlech všestrannosti pro r. 2014 je nepřesný překlad – kryt hrudi – správně poprsník –
je povolen i v drezuře, bude uvedeno na webových stránkách všestrannosti.
8.
Komise schválila příspěvek – vstupní poplatky – za splnění kvalifikačních podmínek 23.25.5 Dunakeszi (HUN) pro J. Hatlu, I. Baďurovou.
9.
Wisegrad Cup – v kvalifikaci Brno-Panská Lícha se odhlásila jediná účastnice ze Slovenska.
Naši jezdci přihlášení do těchto soutěží, budou mít kvalifikaci po splnění do finále. Spolupráce se
Slovenskem i Maďarskem je nulová, nereagují na naše podněty.
10.
Stylové soutěže – terénní část, z výsledků není možné zjistit trestné body za překročení času
či za chyby na překážkách. Po konzultaci s GS ČJF, podklady zašle na ACE Galop p. Šedá.
11.
VV ČJF schválil návrh pony komise o zařazení tabulky národních soutěží ve všestrannosti
do pravidel všestrannosti pro velké koně.
12.
Rozpisy MČR ve všestrannosti pořadatelé zašlou do 20.6. ke kontrole komisi – Borová,
Brno-Panská Lícha, Humpolec.
13.
Šampionát ve všestrannosti bude veden na webových stránkách p. Šedou.
14.
Upozornění na povinnost TD ze závodů ve všestrannosti zasílat ihned zprávu p. Ságlovi
řádně vyplněnou.
15.
Společnou schůzku juniorů připravujících se na ME a p. Jiřím Pecháčkem zajistí p.
Diringerová a manažer.
Zapsal: Klauz

