Zápis ze schůze komise všestrannosti konané v Pardubicích 17.2. 2016

Přítomni : D. Diringerová, A. Klaus, S. Heidenreichová, Ing. P. Vaněk, L. Šedá, Dr. L. Létal,
R.Falta
Hosté : Ing. Plachá , Ing. Kvapilová, Ing. Skalický, Ságl, Mandysová, Veselovský, Žižka

Program : 1. příprava MČR všestrannosti 2016
2. projednání změn pravidel všestrannosti pro rok 2016
3. projednání přípravy seniorské reprezentace
4. projednání „Malého poháru všestrannosti „
5. projednání stížnosti OV Vysočina
Úvodem všechny přítomné přivítal Ing. Skalický. I přes plánované změny ve vedení DS, lze
s jistotou počítat se zdárným průběhem sezony i samotného MČR na závodišti v Pardubicích.

1. příprava MČR všestrannosti 2016 :
•

D. Diringerová - předložila komisi seznam funkcionářů pro MČR, komise tento seznam
navrhuje VV ke schválení

•

proběhlo jednání s M. Konarskim , jsou plánovaná 1-2 školení (zároveň kontrolní dny
přípravy MČR)

•

K.Mandysová – některé překážky (mobilní) pro MČR bude možné postavit až po 1.7.
2016, výroba nových překážek již probíhá, stavitel P. Veselovský připraví tratě MČR již
na termín březnového školení s M. Konarskim

•

Ing. Skalický – požadavek na průběžnou kontrolu TD již při výrobě překážek, Z. Ságl
naprosto souhlasí

•

V. Žižka – požadavek na zvýšení bezpečnosti překážek, pevnosti, kotvení a
akceptování připomínek M. Konarského z října 2015

•

K. Mandysová- překážky se již upravují

•

Z.Ságl – požadavek na stavitele, připravit návrh překážek a tratí terénní zkoušky do
konce února

•

P.Veselovský - návrh bude připraven do 29.2.2016, proběhne schůzka TD + S , stanoví
rozpis překážek pro jednotlivé soutěže

•

In. Plachá – ve smlouvě s pořadatelem MČR budou uvedeny závazné termíny a ty je
nutno dodržet, oboustranně

•

D.Diringerová - požadavek na vylepšení povrchu opracovišť, zajistit prostory pro
media a VIP, dále zajistit možnost stravování pro účastníky , odpovídající úrovni MČR

•

Ing.M. Kvapilová – VČO pomůže s organizací slavnostního zahájení šampionátu

•

Ing.O. Plachá – rozpočet na pořádání MČR se bude schvalovat na příštím jednání VV
Všemi odsouhlaseno předání hotových tratí MČR všestrannosti v Pardubicích
stavitelem P. Veselovským technickému delegátovi Z. Ságlovi do 23.7.2016
Projednána možnost ukázek Pony games během MČR, komise nedoporučuje pořádat
pony games při MČR, především z důvodu bezpečnosti jak dětí, tak účastníků
mistrovství, protože všechny prostory pískového kolbiště i okolí budou sloužit jako
opracoviště pro terénní zkoušku

2. projednání změn pravidel všestrannosti pro rok 2016 :
•

L.Šedá – vysvětlila možnosti hodnocení soutěží na styl jezdce, volba je na pořadateli
viz. příloha L nového znění pravidel

•

Ing. Plachá – požádala o zlepšení komunikace mezi odbornými komisemi vzájemně

•

R.Falta – kladně hodnocena schůzka zástupců legislativní komise a zástupců komise
všestrannosti v Mněticích ke změnám pravidel pro rok 2016

•

Spoluprací s Ing. Blažkem (fungování systému Galop pro stylové soutěže) pověřena L.
Šedá
Komise bere na vědomí a souhlasí se změnami v pravidlech pony i schválenou verzi
změny pravidel. Soutěže všestrannosti pro pony jsou důležitým prvkem v rozvoji
jezdeckého sportu. V soutěžích všestrannosti pony platí pravidla všestrannosti není-li
v pravidlech pony uvedeno jinak.

3. projednání přípravy seniorské reprezentace :
•

L. Létal – informoval o proběhlém soustředění seniorské reprezentace v Kolesách.
Bohužel pokračování soustředění seniorů se ruší z důvodu zrušení financování
projektu přípravy seniorské reprezentace.

•

Ing. O.Plachá – vysvětlila současnou finanční situaci ČJF a nutnost zajistit stejné
podmínky pro všechny disciplíny (šampionáty, oficiální zahraniční výjezdy), dále
informovala o projektu ČOV „ Olympijský park „

4. projednání „Malého poháru všestrannosti „ :

•

Ing. P.Vaněk – firma Kamír s.r.o. je podpořit nový projekt žebříček Malý pohár
všestrannosti (odměny poukázkami pro prvních X konečného pořadí) podrobnosti
budou co nejdříve dojednány a zveřejněny do 30.března 201

•

R. Falta – zopakoval základní myšlenky a cíle tohoto projektu, otázka kdo bude celou
agendu zajišťovat, projekt je třeba co nejdříve zveřejnit
Všemi odsouhlaseno pro rok 2016 to bude R.Falta

5. projednání stížnosti OV Vysočina:
•

D. Diringerová – Oblast Vysočina požaduje omluvu za sdělení, uvedené v zápise
z jednání VV 18.12. 2015, ohledně nezajištění konání kursu a závěrečných zkoušek
stavitelů tratí.
Komise se za toto své sdělení, zaviněné špatnou komunikací bez písemného
potvrzení, oblasti Vysočina omlouvá a bere si z této situace poučení pro svoji další
činnost a komunikaci.

Zapsal : Roman Falta
Kontrola: Daniela Diringerová

