Zápis z komise všestrannosti konané dne 1.7.2014 v Humpolci
Přítomni : L.Šedá, J.Grodl, Z.Ságl, A.Klauz, P.Pejřil, D.Diringerová
Host : B.Rejnek

1. Komise schválila úhradu vstupních poplatků M. Maivaldovi na CCI 3* Strzegom.
2. Komise schválila úhradu vstupních poplatků z kvalifikačních soutěží pro juniory, kteří budou startovat na ME.
B.Kamírová (Strzegom), A. Lexová ( Brno), Š.Votavová ( Dunakeszi).
3. Komise navrhuje VV ČJF ke schválení nominaci na CH‐EU‐J‐CCI* Bishop Burton (GBR):
Kamírová Barbora – Christo
Lexová Anežka – Berenis
Votavová Šárka – Bailey
vedoucí ekipu MVDr. Marta Horná
Účastníci obdrží deky na koně, podsedlové dečky a trika. Koně startující na MEJ musí projít veterinárním
vyšetřením nejpozději do 29.7.2014. Datum , veterinář a místo konání kontroly bude upřesněno. Náklady na
vyšetření uhradí komise ze svých prostředků ( nehradí dopravu koní na vyšetření).
4. WEG 2014 – oba kvalifikovaní koně‐ Alnaki , Gomba musí projít veterinárním vyšetřením před uzávěrkou
konečných přihlášek, nejpozději 6.8.2014. Přesný den bude určen tak, aby vyhoval oběma jezdcům. Koně
budou vyšetřeni na VFU v Brně MVDr k. Žufovou a MVDr Z.Žertem. Náklady na vyšetření uhradí komise ze
svých prostředků ( nehradí dopravu koní na vyšetření).
5.Komise projednala návrh p. J. Malinovského o společném galavečeru jezdeckých disciplin. Konečné
rozhodnutí o návrhu p. J.Malinovského i o návrhu p. Z. Motygynové udělá komise až po předložení konkrétních
podob návrhů obou akcí.
6. Pan B. Rejnek informoval komisi o návrhu pořadatelů z Kreuthu (GER), kteří nabízejí uspořádání školení
rozhodování stylových soutěží všestrannosti v rámci jejich podzimních závodů s jejich lektory. Komise přijala
nabídku německých pořadatelů a organizaci školení upřesní do konce měsíce srpna.
7. B.Rejnek projednal s komisí bezpečnost při terénní části a doporučení kvalifikačních podmínek do vyšších
soutěží pro rok 2015.
8.Komise opětovně žádá VV o zavedení žlutých karet pro všestrannost v národních soutěžích, především
z bezpečnostních důvodů.
9. Komise doporučuje pořadatelům soutěží všestrannosti, aby do rozpisu uváděli zákaz ustájení koní na
kamionech nebo vozících přes noc.
10. Komise se připojuje k web. stránkám pro jednotlivé disciplíny ČJF, zástupcem za všestrannost bude p. Šedá.
11. Manažer projedná s panem J. Pecháčkem možnost konzultace přípravy juniorů na ME 2015 při MČR
v Borové.
Zapsala: Diringerová Daniela

