Zápis ze schůze komise všestrannosti konané dne 30.7.2015 v Pardubicích
Přítomni: Daniela Diringerová (DD), Roman Falta (RF), Antonín Klauz (AK), Ludmila Šedá (LŠ), Pavel
Vaněk (PV), Simona Heidenreichová (SH), Lukáš Létal (LL)
Informace různé:
- MČR děti a junioři v následujících letech – předpokládá se u těchto kategorií vypisování mistrovské
soutěže s hodnocením na styl
- MČR od roku 2016 bude pořádáno pro každou jezdeckou disciplinu pro všechny její kategorie jen
v jednom termínu (pouze jeden pořadatel). Tento požadavek bude projednán s případnými zájemci o
pořádání MČR.
- Stylové soutěže dětí a juniorů financované z rozpočtu projektu ČOV proběhnou ještě při finále ZP
v Humpolci a při MČR v Brně.
- Každý pořadatel seriálu Zlaté podkovy 2015 obdrží příspěvek na zajištění reklamy ve výši Kč 5000,-.
Pořadatelé se spojí s p. Pařenicovou ohledně profinancování. (Kontakty na www.cjf.cz)
- Finanční příspěvky 2015 – na základě schváleného systému financování reprezentace zašlou jezdci
prostřednictvím svých oddílů, kde jsou registrování žádost o profinancování vstupních poplatků.
Žádost bude obsahovat identifikační údaje oddílu včetně bankovního spojení, jméno jezdce, jméno
koně, datum a místo konání závodů, stupeň obtížnosti soutěže a částku nákladů na každou soutěž.
Přílohou budou kopie dokladů prokazující úhradu uvedených nákladů. Žádost zašlete na adresu
vsestrannost@email.cz (Šedá Ludmila tel. 602753103).
Financování reprezentace:
Hrazeny budou vstupní poplatky pro účastníky CHEU – J, Y, S, RR a CH-YH. Pokud nebyly vstupní
poplatky hrazeny přímo ČJF, uveďte i tyto výdaje v žádosti o profinancování.
* Junioři připravující se na CHEU-J – vstupní poplatky na 2 starty při plnění kvalifikačních limitů
v soutěži CIC1* nebo CCI1*
* Mladí jezdci připravující se na CHEU-Y – vstupní poplatky na 2 starty při plnění kvalifikačních limitů
v soutěži CIC2* nebo CCI2*
* Senioři připravující se na CHEU-RR – vstupní poplatky na 1 start při plnění kvalifikačních limitů
v soutěži CIC2* nebo CCI2* (vstupní poplatek je hrazen jen těm jezdcům, kteří se zúčastní CHEU-RR).
* Senioři připravující se na CHEU-S – vstupní poplatky na 2 starty při plnění kvalifikačních limitů
v soutěži CIC3* nebo CCI3*
* Ostatní jezdci reprezentující v soutěžích CIC2* a vyšších – vstupní poplatky na dokončenou soutěž
CIC2* a vyšší. Podkladem k rozdělení finančních příspěvků budou dosažené výsledky a limit
nevyčerpaného rozpočtu.
- ME juniorů Bialy Bór (POL) – 29.7.2015 proběhla v Pardubicích veterinární prohlídka koní pro účast
na ME. Přihlášeno bude 5 dvojic, které splnily kvalifikační požadavky (Dvořáková - Dukát, Jindrová Goldwin, Kamírová - Christo, Lexová - Berenis, Votavová – Redy Tedy nebo Bailys). (4 jezdci do
družstva budou určeni až následně).

- V roce 2016 proběhne v ČR refreshing veterinářů FEI pro všestrannost. Komise doporučuje pro účast
MVDr. Přikryla, MVDr. Tůmovou a MVDr. Trundu. Další zájemci o účast se mohou přihlásit na adresu
komise.vsestrannost@cjf.cz
- Sportovní centrum mládeže všestrannost – zájemci o účast ve školním roce 2015/2016 se musí
přihlásit prostřednictvím své oblasti na adresu komise.vsestrannost@cjf.cz do 10.9.2015. V přihlášce
je nutno uvést jméno uchazeče, jeho dosaženou výkonnost v soutěžích všestrannosti, datum
narození, adresu a kontaktní údaje, dále jména koní, které má k dispozici pro účast v soutěžích
všestrannosti včetně jejich momentální dosažené výkonnosti.

1.
2.

Nové úkoly:
Příprava rozpočtu komise všestrannosti na rok 2016 – bude sestaven plán
činnosti komise, ze kterého se bude vycházet pro stanovení rozpočtu
Je třeba pracovat na propagaci discipliny všestrannost ve spolupráci
s odbornými časopisy, medii a zaangažovat do této činnosti další
spolupracovníky

Návrhy do
příštího
jednání

Úkoly z předchozích jednání:
1.

2.

4.

V roce 2014 bylo zajištěno pro p. Jiřího Machovce (pro účast na WEG
Aachen) reprezentační oblečení v hodnotě 17 tis. Kč. Toto oblečení zůstalo
nevyzvednuto a je požadována jeho úhrada z prostředků komise
všestrannosti. P. Diringerová zjistí, kde se oblečení nachází a bude dáno do
komisního prodeje.
Na základě jednání s VV nebude požadována úhrada z prostředků komise
všestrannosti ale oblečení bude použito pro účely reprezentace ČJF.
Průběžně je třeba připravovat případné změny národních pravidel
všestrannosti pro rok 2016, aby byly možné jejich předložení ke schválení
do konce října 2015.
Návrhy v písemné formě lze zasílat na vsestrannost@email.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).
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6.

9.

Podzimní školení stavitelů proběhne v termínu 5.9.2015 v Brně (Panská
Lícha). Školitelem bude p. Paar.
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.
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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11.

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.
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Další jednání komise všestrannosti - sobota 5.9.2015 v Brně – v odpoledních hodinách.

Zapsala Šedá
Kontrola zápisu Diringerová
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