Zápis ze schůze komise všestrannosti ČJF konané dne 11.7.2016 v Pardubicích
Přítomni: Daniela Diringerová (DD), Roman Falta (RF), Simona Heidenreichová (SH), Antonín Klauz
(AK), Lukáš Létal (LL), Ludmila Šedá (LŠ), Pavel Vaněk (PV)
Omluveni:
Hosté: M. Konarski, M. Korba, A. Krobotová, M. Kvapilová, K. Mandysová, B. Rejnek, V. Žižka
1. Kontrola připravenosti MČR ve všestrannosti
Bylo konstatováno, že tratě jsou z převážné části hotovy, dokončují se cca 3 skoky. Pracovat se
ještě bude na kotvení skoků, značení tratí a jejich celkové výzdobě. S touto je počítáno s ohledem
na počasí až před předáváním tratí tak, aby 27.7. kdy budou tratě přebírány sborem rozhodčích
bylo vše kompletní.
Bylo konstatováno, že příprava na MČR ze strany pořadatele probíhá po všech stránkách na
vysoké úrovni. Další kontrolní termín je 18.7.
Ze strany ČJF nebyl splněn požadavek na propagaci MČR umístěním banneru a plakátu na web
ČJF tak, jak přislíbila generální sekretářka ČJF.
2. Plán pro pořádání MČR ve všestrannosti na další období
- komise navrhuje stanovit časový termín pro pořádání MČR pro jednoho a téhož pořadatele
na 3 roky.
- Komise doporučuje prodloužit smlouvu na pořádání MČR na roky 2017-2018 se
stávajícím pořadatelem Dostihový spolek Pardubice
- ve smlouvě s pořadatelem doporučujeme mimo jiné určit marketingová práva ČJF a ostatních
subjektů
- při změně pořadatele MČR v dalších obdobích doporučujeme při výběru uchazeče jako jednu
z podmínek doložit technické a administrativní zázemní v odpovídajícím množství a kvalitě
3. STP ČJF - Kvalifikační podmínky pro ME 2017:
Kvalifikace CH – EU – YR + S
Kvalifikační podmínky dle FEI
Kvalifikace CH – EU - J
Kvalifikační podmínky dle FEI +
1x CIC1* (CCI1*) nebo 2x CNC1* z toho alespoň 1 v zahraničí a to v limitech: max. 65 tr. bodů v
drezuře, max 20 tr. bodů na překážkách v terénní zkoušce a max 12 tr. bodů na překážkách v
parkuru.
Kvalifikace CH – EU - pony
Kvalifikační podmínky dle FEI +
2x L pro velké koně v kvalifikačních limitech dle čl. 517 pravidel všestrannosti ČJF
Kvalifikace CH – YH
Pro 7-mi leté koně kvalifikační podmínky dle FEI

Pro 6-ti leté koně kvalifikační limity FEI + kvalifikační výsledek min. 1x CNC* v limitech: drezurní
zkouška max. 65 tr.bodů, terénní zkouška bez trestných bodů na překážkách, skoková zkouška
max. 8 tr. bodů na překážkách.
4. Poradce pro disciplínu pony – komise navrhuje p. Pavla Vaňka
5. Komise doporučuje VV ČJF stanovit podmínky pro vypůjčování a používání vysílaček v majetku
ČJF.
6. Žádáme o sdělení, zda bude galavečer spojený s vyhodnocováním uplynulé sezony
organizován ČJF, nebo zda si bude toto dle svého uvážení zajišťovat každá disciplína
samostatně.
7. SCM
- ve školním roce 2015-2016 pořádané v jezdeckém areálu Suchá u Litomyšle bylo hodnoceno
velmi kladně bez připomínek
- účastníci SCM zůstávají v přípravě SCM až do svých 21 let. Pokud nemají zájem účastnit se
přípravy v SCM ve školním roce 2016-2017 nebo nemají vhodného koně, musí tuto
skutečnost co nejdříve nahlásit
- noví zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím svých oblastních sekretariátů do 20.8.2016.
8. Vzdělávání
- Navrhujeme komisi vzdělávací připravit pro doškolování cvičitelů oblast pedagogického
minima, ve které, jak vyplývá z praxe, mají cvičitelé nedostatky.
- Pro všechny funkcionáře navrhujeme termín refreshingu 1x za 4 roky a současně podstatně
zjednodušit systém jejich doškolování.
- Dokument vzdělávání stavitelů neodpovídá pravidlům všestrannosti. Podmínky pro
vzdělávání je třeba upravit dle pravidel. Návrh změn připraví S.Heidenreichová.
9. Výkonnostní odznaky ČJF – k vydaným podmínkám pro získání výkonnostních odznaků je
třeba doplnit podmínky jejich vydávání a evidence.
10. Kategorizace jezdců všestrannosti
- Do 30.6.2016 vylo podáno 50 žádostí o zařazení do kategorie E. U všech žádostí byly splněny
požadavky na zařazení a jezdci byli do kategorie E zařazeni.
- Pokud budou podávány další žádosti o zařazení do kategorie E, jezdci budou zařazeni nejdříve
od 1.2.2017 – v souladu s čl. 519 pravidel všestrannosti.
11. V měsíci listopadu se uskuteční schůzka pořadatelů seriálů závodů a významných závodů,
které se budou konat v roce 2017, k určení termínů jejich pořádání. Kalendář významných
závodů ČJF v r. 2017 bude zveřejněn do konce roku 2016, aby byli včas informováni ostatní
pořadatelé závodů a mohli se přizpůsobit.
12. Po dohodě s pořadatelem bude na závodech v Humpolci 17.7. změna ATD – místo P.Sůrové
bude ATD R.Heidenreich.

13. Účastníkům CH-E-J+YR Monte Libreti (ITA) konaného 22.-25.9.2016 navrhujeme poskytnout
příspěvek na přípravu Kč 20000,- pro každého jezdce.
- Saparová Inka (kůň Sl.Fregata) – Junioři
- Lexová Anežka (kůň Berenis) – mladí jezdci
14. Podnět z východočeské oblasti:
- Soutěž nadějí – soutěž je vypisována v rámci seriálu Zlatá podkova a podmínky stanovuje
pořadatel. Pro stanovení STP je třeba obrátit se na pořadatele.
- Hodnocení drezurní úlohy pro mladé koně 4 letí a 5 letí/2015 – v průběhu roku nelze
měnit způsob výpočtu hodnocení drezurních úloh. Za hodnocení 5 známkami je
odpovědný rozhodčí a jeho rozhodnutí nelze měnit. Od roku 2017 je možnost hodnotit i
tyto úlohy za každý jednotlivý cvik – bude to návrh pro změnu pravidel od 1.4.2017.
- Technické parametry soutěže CNC* nelze měnit. Musí být shodné s technickými
parametry FEI pro soutěže CIC*. Z jednání dále vyplynulo, že se nejedná o problém
ve stanovené rychlosti ale ve špatném odhadu schopností svých i svých koní jednotlivými
jezdci.
15. Oprava pravidel všestrannosti
- V čl. 546.2. Délky a rychlosti je chybně uveden odkaz na čl. 536.2. Správný odkaz je na čl.
537.2 pravidel všestrannosti.

Zapsala: Šedá
Kontrola: Diringerová

