Zápis ze schůze komise všestrannosti ČJF konané dne 30.10.2015 v Pardubicích

Přítomni: Daniela Diringerová (DD), Roman Falta (RF), Simona Heidenreichová (SH), Antonín Klauz (AK),
Lukáš Létal (LL), Ludmila Šedá (LŠ)
Omluveni: Pavel Vaněk (PV)
Hosté: Petr Veselovský

Informace různé:
- Projednány další navrhované úpravy pravidel všestrannosti od roku 2016 – kategorizace jezdců,
kvalifikace do soutěží, kvalifikace funkcionářů TD a komisařů, kategorizace závodů, žlutá karta + další.
- Reprezentace
- Osobami pověřenými přípravou seniorské reprezentace byli schváleni Lukáš Létal a Petr Veselovský
- Osobami pověřenými přípravou juniorské reprezentace byli schváleni Daniela Diringerová a Miloslav
Příhoda ml.
- Pro následující období byly stanoveny tyto hlavní cíle pro reprezentační přípravu:
CH-EU-S 2017 (3*), CH-EU-YR 2016 (2*), CH-EU-J 2016 (1*), CH-RR 2017 (2*), CH-YH 2016 (1*+2*),
MČR 2016 (2*)
- Osoby pověřené přípravou reprezentace sestaví návrh reprezentačních kádrů
- Osoby pověřené přípravou reprezentace předloží ke schválení plán reprezentační přípravy – školení +
soustředění + předpokládaný plán reprezentačních výjezdů
- Komise schválila nákup mobilních překážek pro cross od firmy Kubias. Překážky jsou určeny pro SCM
a hrazeny z prostředků MŠMT.
- Pro rok 2016 jsou zajištěn televizní přenosy ze všech MČR + významných akcí (mezinárodních závodů)
- Pro účast na zasedání bezpečnostních komisařů FEI v r. 2016 v Bruselu je jmenován Lukáš Létal.
- Spoluprací s pořadatelem galavečera pro vyhodnocení osobností ve všestrannosti za rok 2016 je
pověřen Roman Falta.
- Připomínky k programu ACE Gallop – zpracovatelé výsledků, pokud mají připomínky nebo náměty na
zlepšení programu pro zpracování soutěží ve všestrannosti, mohou své podněty zaslat Simoně
Heidenreichové, e-mail: jklostice@seznam.cz, která je pověřena jednáním s komisí IT.
- Byl zpracován návrh STP pro MČR 2016, CH-E a CH-YH, který bude předložen ke schválení VV ČJF.
- Kategorizace skokových jezdců: komise konstatuje, že před zveřejněním návrhu kategorizace
skokových jezdců legislativní komisí na stránkách ČJF, neobdržela její návrh a nemohla se vyjádřit k tak
zásadní otázce, jakou je zahrnování výsledků ze skokové části závodů všestrannosti do kvalifikačních
výsledků pro účast na závodech skokových. Opomenutím této problematiky v předloženém
dokumentu jsou jezdci všestrannosti zcela vyřazeni z možnosti účasti ve skokových soutěžích kategorie
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S2 tj. pro soutěže st. L1* - S2*, i když absolvují parkurovou část závodů všestrannosti, která odpovídá
podmínkám pro zařazení do kategorie S2 nebo absolvují soutěže i na vyšší úrovni 115 -125 cm (1*-3*
ve všestrannosti), což odpovídá L1* - S1* ve skokových závodech. Jezdec, který soutěží ve
všestrannosti a skokové závody jsou pro něj pouze součástí přípravy, nebude se moci zúčastnit závodů
úrovně L1* a vyšších, i když v soutěžích všestrannosti obtížnost těchto parkurů běžně absolvuje. Jedná
se zde zcela jistě o diskriminační jednání vůči jezdcům všestrannosti, se kterým komise nesouhlasí.
Dalšími připomínkami se bude komise zabývat na svém následujícím zasedání.
- Financování reprezentace 2015 - Komise schválila návrh rozdělení finančních příspěvků na přípravu
pro účast na mezinárodních závodech v roce 2015 – viz. Příloha. Jezdecké oddíly vystaví fakturu a
zašlou ji na sekretariát ČJF nejpozději do 10.11.2015.

Nové úkoly:
1.
2.

Zpracovat doplnění k šabloně pro rozpisy národních závodů ve
všestrannosti, která bude povinně používána po schválení VV od 1.1.2016.
Zpracovat připomínky ke kategorizaci skokových jezdců

3.

Zpracovat materiály a návrhy k přípravě reprenzentace (viz text)

4.

Zpracovat seznam TD včetně návrhu na doškolování

SH
Do
příštího
zasedání
Do
příštího
zasedání
SH+PV

Úkoly z předchozích jednání:
3.

9.

11.

Zpracovat tiskopis přihlášky na národní i mezinárodní závody v souvislosti
se zavedením povinných kvalifikací (kvalifikace dořešit také v rámci
systému on-line přihlašování) – používání od 1.1.2016
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 předávat k přihlášení na sekretariát ČJF komise
všestrannosti.
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.

Další jednání komise všestrannosti – Brno – termín bude upřesněn
Zapsala Šedá
Kontrola zápisu Diringerová
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LL

Trvá

LL

trvá

PV

trvá

Komise všestrannosti na svém jednání dne 30.10.2015 v Pardubicích schválila finanční příspěvek
jezdcům :
Juniorům za soutěže 1+
Votavová Šárka 28.000,- Kč
Lexová Anežka 14.000,- Kč
Douchová Šárka 14.000,- Kč
Orctová Eliška 14.000,- Kč
Kamírová Barbora 14.000,- Kč
Saparová Inka 14.000,- Kč
Jindrová Nikola 14.000,- Kč
Vyštajnová Alžběta 14.000,- Kč
Dvořáková Marie 14.000,- Kč

Jezdcům za soutěže 2 + a 3 +
Hatla Jaroslav 50.000,- Kč
Majvald Martin 14.000,- Kč
Pokorný Robert 21.000,- Kč
Opravilová Eliška 14.000,- Kč
Létal Lukáš 7.000,- Kč
Pospíšilová Barbora 14.000,- Kč
Vančura Petr 7.000,- Kč
Lexová Anežka 14.000,- Kč
Votavová Šárka 7.000,- Kč
Veselovský Petr 7.000, Kč
Příhoda Miloslav 28.000,- Kč
Myška Petr 7.000,- Kč
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