Zápis ze schůze komise všestrannosti ČJF konané dne 11.11.2016 v Suché u Litomyšle
Přítomni: Daniela Diringerová, Roman Falta, Simona Heidenreichová, Antonín Klauz, Lukáš Létal,
Ludmila Šedá, Pavel Vaněk
1. Benjamin cup – P.Vaněk provede za rok 2016 kontrolu financování u jednotlivých pořadatelů
a připraví podmínky projektu na rok 2017.
2. Malý pohár všestrannosti – za rok 2016 komise děkuje firmě Kamír s.r.o. za poskytnutou
podporu. Pro rok 2017 připraví propozice R. Falta.
3. Žádáme VV ČJ o sdělení, zda bude na galavečeru ČJF poskytnut časový prostor pro vyhodnocení
Benjamin cupu, Malého poháru všestrannosti a ostatních vyhodnocovaných kategorií
v disciplině všestrannost. Pokud tento časový prostor nebude poskytnut, žádáme o finanční
příspěvek na úhradu nákladů spojených s organizací samostatného galavečera všestrannosti,
kde budou kategorie vyhodnoceny. Za komisi všestrannosti bude v případě organizace
samostatného galavečera všestrannosti koordinátorem P.Vaněk.
4. Začátkem dubna 2017 (1. nebo 2.4.2017) se uskuteční v Suché u Litomyšle ve spolupráci
s Východočeskou oblastí ČJF školení rozhodčích pro drezuru. Jedná se o jarní školení pro
drezurní rozhodčí i pro rozhodčí všestrannosti.
5. Pro rok 2017 jsou navrženy ke zpracování tyto projekty:
- Stylové soutěže ve všestrannosti
- Podpora získávání praxe rozhodčích (pořadatel i zájemce z řad rozhodčích, kteří mají zájem
se projektu účastnit, musí se přihlásit e-mailem na adrese komise.vsestrannost@cjf.cz )
- Podpora získávání praxe stavitelů tratí ve funkci asistent stavitele (pořadatel i zájemce
z řad stavitelů, kteří mají zájem se projektu účastnit, musí se přihlásit e-mailem na adrese
komise.vsestrannost@cjf.cz)
6. Pravidla všestrannosti pro rok 2017 – jednání s legislativní komisí se zúčastní Falta, Létal, Šedá.
Návrhy komise všestrannosti (hodnocení úloh pro mladé koně, pravidla pro start družstev
v části parkur, podmínky pro získání kvalifikace národní komisař, sanitní vůz při crossové části)
budou zpracovány a předloženy legislativní komisi. K dnešnímu dni nejsou zatím známy změny
pravidel FEI. Případné doplňky národních pravidel vyvolané změnami FEI budou zpracovány
dodatečně.
7. Žádáme VV ČJF o zajištění dovybavení materiálu pro soutěže všestrannosti:
-

atestované bezpečnostní prvky pro stavbu crossových překážek v počtu 20 ks pro šířkové
skoky a 20 ks pro kolmé skoky.

-

20 ks vysílaček

8. Zavedení JIS – problematika kategorizace jezdců všestrannosti – kontaktovat v této věci p.
Blažka – zajistí Šedá.
Zapsala: Šedá
Kontrola: Diringerová

