Zápis ze schůze komise všestrannosti ČJF konané dne 27.11.2015 ve Stříteži

Přítomni: Daniela Diringerová (DD), Roman Falta (RF), Simona Heidenreichová (SH), Antonín Klauz
(AK), Lukáš Létal (LL), Ludmila Šedá (LŠ), Pavel Vaněk (PV)
Omluveni:
Hosté:
1. Pravidla všestrannosti 2016
a) Komise projednala navrhované změny národních pravidel pro disciplínu všestrannost a
pověřuje p. Šedou k jejich předání popř. dalšímu dopracování s legislativní komisí. Spolu
s národními pravidly je třeba zapracovat i změny pravidel FEI, který již byly vydány a budou
platné od 1.1.2016.
b) Byla projednána žádost p. Malinovského ve věci zpracování národních pravidel soutěží
všestrannosti v halách. Při akci Jezdecký festival pořádané v Lysé nad Labem doporučujeme
vypsat soutěž Derby dle skokových pravidel, která zahrnuje kombinaci překážek pevných a
shoditelných a je to jedna z forem soutěží všestrannosti doporučovaných FEI pro halové
závody. V případě, že by bylo více zájemců ze strany pořadatelů, bude se komise zbývat
zpracováním národních pravidel pro další typy soutěží v halách. Kontaktní osobou pro
případnou spolupráci s p. Malinovským na akci Jezdecký festival je pověřen p. Klauz.
c) Byl zpracován a předložen komisi IT návrh šablony rozpisu pro soutěže všestrannosti

2. Vzdělávání
a) Komise doporučuje jmenovat národním rozhodčím pro všestrannost p. Veroniku Müllerovou.
b) Komise všestrannosti zpracovala program na podporu nových ST, R a TD a obměnu
stávajících sborů funkcionářů při pořádání závodů. Do programu jsou zahrnuti:
ST: David Bendák, Pavel Březina, Petr Myška, Robert Pokorný, Gabriela Slavíková, Marcela
Šedá, Petr Vančura, Václav Žižka
R: Radka Líkařová, Vaňková Kamila, Knopová Naděžda, Heidenreichová Simona, Kuřítková
Dana, Grodlová Jana, Létal Lukáš, Kotvová Jana, Bambuch Zdeněk
TD: Knopová Naděžda, Heidenreichová Simona, Heidenreich Radko ml., Sukdolák Patrik, Falta
Roman, Pejřil Petr, Surová Pavlína
Další zájemci mohou zaslat svoji žádost o zařazení do programu na adresu:
komise.vsestrannostcjf.cz
Rozpočet programu (podpora pořadatelů) bude součástí rozpočtu komise všestrannosti.
c) Komise zpracovala na základě kvalifikací a praktických zkušeností jednotlivců seznam
národních technických delegátů a technických delegátů pro všestrannost (viz. příloha) a
doporučuje jej ke schválení VV ČJF. Nové podmínky pro získání kvalifikace TD a NTD jsou
v navrhovaných změnách pravidel všestrannosti pro rok 2016. Refreshing pro TD a NTD povinné školení min 1x za 2 roky organizované komisí všestrannosti.
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d) Komise všestrannosti projednala návrh drezurní komise týkající se obsahu refreshingu
rozhodčích a souhlasí s tímto návrhem. Stejná forma refreshingu by se měla týkat i TD a ST.
Samostatné školení pro stewardy nenavrhujeme, protože steward musí mít kvalifikaci
rozhodčího disciplíny všestrannost, tudíž i školení min. 1x za 2 roky.
Návrh obsahu refreshingu:
- Všeobecná pravidla (aktuální změny) + práce stewarda + veterinární pravidla + doping –
přednáši školitelé schválení VV – rozsah cca 2,5 hod
- První pomoc – přednáší lékař nebo zdravotník se specializací ARIP nebo SIP – rozsah cca 0,5
hod
- Problematika disciplíny – obsah a rozsah si určí každá disciplína.
e) Komise obdržela pozvání k účasti na pořádaném školení stavitelů tratí, které proběhne 18.19.12.2015 ve Strzegomi (POL). Školitelem bude p. Konarski a zahraniční školitel z GB.
Informace o kurzu a možnosti ubytování možno získat u Lukáše Létala (tel.: 774 530 565)
nebo přímo u M. Konarskeho.
f)

Termíny školení v roce 2016:
2.4.2016 – Suchá u Litomyšle – školení rozhodčích – rozhodování drezurních úloh (povinné
pro rozhodčí zahnuté do programu podpory a dále pro rozhodčí, kteří budou rozhodovat
KMK a MČR. Seznam rozhodčích bude zveřejněn po jeho schválení VV ČJF a SCHČT)
9.4.2016 – Pardubice – stavba tratí všestrannosti (praktická část) školitel p. Konarski (POL)
15.4.2016 – Pardubice – refreshing - R, ST, TD
18.-19.6.2016 – Loštice (pouze 1 den – datum bude upřesněno) – školení rozhodčích pro
rozhodování soutěží na styl jezdce a na styl koně se zahraničním rozhodčím
V jednání je příprava školení pro stavitele parkuru

g) Seznam proškolených funkcionářů (R, ST a TD) pro rok 2016 (viz příloha) bude uveřejněn na
stránkách www.cjf.cz a www.vsestrannost.cz. Seznam bude doplněn o funkcionáře, kteří
absolvují refreshing v dubnu 2016.

3. Sport
a) Reprezentace
Komise stanovila pravidla pro zařazení jezdců a koní do reprezentace a na základě toho
jmenovala reprezentační kádr. Reprezentační kádr lze doplňovat dle aktuálních výsledků
dvojic.
Junioři:
Jindrová Nikola, Rokytová Vendula, Saparová Inka, Vyštajnová Alžběta
Mladí jezdci:

Douchová Šárka, Dvořáková Marie, Kamírová Barbora, Lexová Anežka,
Orctová Eliška, Votavová Šárka, Vrtek Antonín

Senioři A:

splněny kvalifikace pro soutěž CIC3* nebo na této úrovni startují
Baďurová Iva (Bounty Amadeus)
Hatla Jaroslav (Fernet af Kreffe, Westwind el Divo)
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Létal Lukáš (Innocenta)
Pokorný Robert (Rodeo au Heup, Boline)
Pospíšilová Barbora (Biba Classy)
Příhoda Miloslav ml. (Captain Hero)
Veselovský Petr (Veles)
Senioři B:

v roce 2015 dokončeno CIC2* v kvalifikačních limitech + umístěný na MČR
2015 na 1. – 5. místě
Heidenreich Radko (Tiksi)
Holec Jan (Tasznik)
Maxera Jiří (Desire)
Myška Petr (Roxana)
Opravilová Eliška (Lasing)
Vančura Petr (Aston Martin)
Vaněk Pavel (Crazy Love)

b) Schůzka reprezentace + dalších zájemců a reprezentaci v roce 2016 se uskuteční 13.12.2015
v 10,00 hod v restauraci jezdeckého areálu Suchá u Litomyšle. Programem je plán
reprezentační přípravy a reprezentačních výjezdů.
c) Termíny soustředění reprezentace + dalších jezdců – zařazení dle stanovených podmínek pro
výběr. Ke všem soustředěním budou podrobné propozice včas zveřejněny. Předpokládaná
finanční účast pro dvojici je Kč 500,- za soustředění + vlastní náklady na dopravu a ustájení.
Z prostředků komise všestrannosti bude částečně hrazen lektor a pronájem ploch.
16.-17.1.2016 Kolesa – drezurní soustředění – lektor Karolína Žižková
20.-21.2.2016 Kolesa – drezurní soustředění – lektor Karolína Žižková
19.-20.3.2016 Nové Zámky – drezurní soustředění – lektor Karolína Žižková
Dle možností se plánuje uskutečnit ještě 1 termín drezurního soustředění začátkem března
2.4.2016 – Suchá Litomyšle – skokové soustředění (parkur + cross)
Podmínky k zařazení účastníků do přípravy:
1) Reprezentanti
2) Jezdci s koněm, se kterým plánují v roce 2016 startovat na Mistrovství světa mladých koní
a výsledku z roku 2015 tomu odpovídají
3) Dvojice, které v roce 2015 dokončily alespoň jednu soutěž CNC2* v kvalifikačním limitu
4) Dvojice startující v roce 2015 na úrovni CIC1* s perspektivou postupu na vyšší úroveň
5) Dvojice startující na úrovni CNC2*
6) Dvojice startující v roce 2015 úspěšně alespoň na úrovni CNC1*
Minimální úroveň dvojice vyjma mladých koní je CNC1*
d) Pro D, J a pony budou vypsány v roce 2016 v rámci Olympijského programu stylové soutěže.
Hodnocení na styl bude probíhat v rámci klasických soutěží. Propozice budou součástí rozpisu
jednotlivých závodů.
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e) KMK

f)

Pardubice
Těšánky
Loštice
Vrchovany
Pardubice

16.-17.4.2015
7.-.8.5.2016
18.- 19.6.2016
2.-3.7.2016
2.-4.9.2016 – finále 2 denní (datum bude upřesněno)

Zprávy TD ze závodů za rok 2015 Komise projednala. Upravený tiskopis pro rok 2016 se po
jeho schválení zveřejní na stránkách www. Poznatky ze zpráv TD budou probrány v rámci
školení R, TD a ST v dubnu 2016.

g) Přihlášky na mezinárodní závody:
S platností od 1.1.2016 se stanovuje přihlašovateli povinnost zaslat písemnou přihlášku (bude
uveřejněn schválený tiskopis pro přihlášku, s uvedením národních kvalifikačních výsledků) i
s podklady (tabulka FEI splněných kvalifikací pro 2* a výše) na adresu: lukas.letal@seznam.cz
nejpozději 10 dnů před termínem uzávěrky stanovené rozpisem závodů.
Komise
všestrannosti předá podklady pro přihlášení sekretariátu ČJF.
Přihláška nepodaná
prostřednictvím komise všestrannosti nebude akceptována. Změny v přihlášce nebo odhlášky
bude přihlašovatel řešit přímo se sekretariátem ČJF.
4. Různé
Komise doplnila rozpočet všestrannosti pro rok 2016

Další jednání komise všestrannosti: bude upřesněno
Zapsala Šedá
Kontrola zápisu Diringerová
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