Zápis ze schůze komise všestrannosti ČJF konané dne 30.5.2016 v Pardubicích

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

1. Před jednáním komise proběhla schůzka ohledně pořádání MČR ve všestrannosti – viz příloha č. 1
2. Školení stylových rozhodčích původně plánované v Lošticích se uskuteční v náhradním termínu
v Pardubicích a to při MČR. Školitelem zůstává p. R.Kryzanowski, který bude i ve funkci
rozhodčího pro vypsané stylové soutěže.
3. V podzimních měsících se uskuteční ve Strzegomi (POL) školení nových rozhodčích FEI pro
všestrannost. Ke zvýšení kvalifikace na mezinárodního rozhodčího FEI komise navrhuje p.
Kvapilovou Markétu a p. Vaňkovou Kamilu.
4. Komise všestrannosti spolu s Dostihovým spolkem uspořádá začátkem 7/2016 soustředění pro
jezdce pony. Trenérem bude p. Pavel Vaněk – informace k možné účasti budou zveřejněny.
5. STP pro MČR pro rok 2017 budou navrženy až po uskutečnění MČR 2016.
6. Byla provedena kontrola dodržování pravidel všestrannosti ČJF při startech v soutěžích L a vyšších
z hlediska splněných kvalifikací pro účast v těchto soutěžích dle čl. 520 těchto pravidel.
Starty bez splněných kvalifikací:
Šamalová Kristýna (V0358)/ Zack (KF3568) v soutěži L – závod č. 430V1 pořádané Military
centrum Dvoreček dne 30.4. – 1.5.2016
Jezdkyně nebyla a dosud není zařazena v kategorii E dle č. 519 pravidel všestrannosti,
kvalifikačním požadavkem pro účast v soutěži L je tedy 2x ZL v kvalifikačních limitech jako dvojice
jezdec a kůň, což nebylo splněno.
Komise všestrannosti předává tímto podnět k dořešení Oblastnímu výboru Vysočina, kde je
jezdkyně registrována.

Zapsala: Šedá
Kontrola: Diringerová

Příloha č. 1
Pardubice 30.5. 2016 - schůzka k MČR všestrannost 2016
Přítomni :
M. Korba, K. Mandysová, M. Konarski, V. Žižka, J.Janda, D. Diringerová, L.Šedá, R. Falta, A. Klauz

1. Dnešního dne, 30.5.2016, se uskutečnila na pardubickém závodišti schůzka pořadatelů a
stavitele tratí k probíhajícím přípravám k MČR ve všestrannosti.
2. STRAVOVÁNÍ bude zajištěno na tribuně D v Dostihovém klubu a to formou stravenek
(snídaně- oběd – večeře), které bude možno zakoupit na celou dobu konání MČR.
3. Na MČR bude otevřené tiskové středisko, kde budou rozhodčí, tiskové materiály a výpočetní
středisko. Za sekretářku sboru rozhodčích byla navržena paní J. Deverová.
4. V příštím týdnu budou hotové plakáty na MČR. Generální sekretářka ČJF přislíbila umístění
plakátu a banneru na web.
5. Rozhodčí k překážkám budou písemně vyzváni k potvrzení účasti- zajistí paní Mandysová.
6. Před zahájením MČR se uskuteční schůzka funkcionářů s pořadatelským sborem.
7. Při terénní zkoušce MČR se uskuteční školení stylových rozhodčích s R. Kryzanowskim.
8. Další schůzky se stavitelem M. Konarskim se uskuteční 11.7. a 18.7. kdy budou tratě předány
technickému delegátovi p. Z. Ságlovi. Pan M. Konarski oficiálně předá trať sboru rozhodčích
ve středu 27.7.2016, kdy bude přítomna i zastupující stavitelka S. Heidenreichová.

Zapsala 30.5.2016 Diringerová Daniela

