Zápis ze schůze komise všestrannosti konané dne 6.6.2015 v Brně
Přítomni: Daniela Diringerová (DD), Roman Falta (RF), Simona Heidenreichová (SH), Antonín Klauz
(AK), Lukáš Létal (LL), Ludmila Šedá (LŠ), Pavel Vaněk (PV)

Komise všestrannosti děkuje všem bývalým členům komise všestrannosti za jejich činnost.
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Projekt Příprava mládeže pro soutěže všestrannosti (projekt financovaný
z prostředků ČOV). Nutno zpracovat ve spolupráci s víceprezidentem pro
ekonomiku informaci pro pořadatele týkající se dokladů potřebných k
vyhodnocení projektu
VČ oblast žádá o zpracování pravidel všestrannosti pro pořádání hobby
závodů. Problematika bude konzultována s legislativní komisí.
Změna adresy pro zasílání Zprávy TD ze závodů všestrannosti.
Zprávy budou zasílány p. Faltovi na adresu jpsborovinka@seznam.cz
Školení stavitelů parkurů a tratí pro všestrannost:
Seznam účastníků ze školení 7.6.2015 a dalšího, které proběhne na podzim,
předá p. Vaněk komisi vzdělávací k zaevidování do databáze. Stavitelé, kteří
chtějí vykonávat činnost v roce 2016, musí být proškoleni v letošním roce
(povinné školení je 1x za dva roky a v roce 2014 školení neproběhlo).
Změna rozhodčího sboru pro MČR Pardubice.
Z důvodu časové indispozice nebude přítomna p. K.Klingspor. Zahraničním
rozhodčím bude p. Helmut Gloser, který bude současně školitelem
rozhodčích pro stylové soutěže. Organizační zajištění proběhne ve
spolupráci s p. Kvapilovou.
Rozpočet nákladů na pořádání MČR
Z důvodu chystané změny způsobu financování MČR je nutno zpracovat
rozbor nákladů, které má pořadatel s pořádáním MČR ve všech kategoriích.
Jednotliví pořadatelé MČR budou kontaktováni, aby poskytli informace
ohledně výše nutných finančních výdajů vynakládaných na MČR. Na základě
těchto informací bude zpracován rozpočet pro financování MČR, který
bude podkladem k dalšímu jednání.
Závody ve všestrannosti Vrchovany SeČ
Pořadatel požádal o podporu při pořádání prvního ročníku závodů ve
všestrannosti. Tyto závody se konají 8-9/8/2015. Ohledně stavu
připravenosti závodů a pomoci v jejich organizaci bude pořadatele
kontaktovat p. Klauz. Příspěvek pořadateli bude odsouhlasen na příštím
zasedání komise.
Komise projednala informace týkající se stavu výskytu infekční anemie koní.
Doporučuje všem jezdcům průběžně se informovat o veterinárních
podmínkách pro přesun koní a účasti na jezdeckých akcích. V současné
době nesmí být vyšetření starší 6-ti měsíců. Pořadatel akce ale může ještě
zpřísnit veterinární podmínky.
Přihlašování na mezinárodní závody
Bude zpracován manuál pro přihlašování, dokládání a kontrolu kvalifikací
na mezinárodní závody, který bude po schválení závazný pro všechny
přihlašovatele. Předpokládá se, že všechny přihlášky pro mezinárodní
závody bude zpracovávat a přihlašovat komise všestrannosti
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Změny pravidel
Komise projednala návrh změny pravidel (užívání udidel – sjednocení
s pravidly FEI) a předloží legislativní komisi k zapracování do pravidel.
Koncepce spolupráce s oblastmi
Pro zajištění spolupráce komise s jednotlivými oblastmi je třeba oslovit
každou jednotlivou oblast ohledně stanovení jejich kontaktní osoby pro
všestrannost. Kontaktní osoby z oblastí se budou podílet na zpracování
systému spolupráce oblastí a komise všestrannosti.
Zájemce o pořádání MČR v roce 2016 žádáme, aby se přihlásili na adresu
komise.vsestrannost@cjf.cz a uvedli, o kterou kategorii mají zájem MČR
zajistit. Přihlášku zašlete co nejdříve. Předpokládá se uspořádání schůzky
zájemců o pořádání MČR v termínu 31.7.-2.8. při závodech v Pardubicích.

Další jednání komise všestrannosti bylo stanoveno na 3.7.2015 v Kolesách.

Zapsala Šedá
Kontrola zápisu Diringerová
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