Zápis ze schůze komise všestrannosti ČJF konané dne 1.3.2018 v Suché u Litomyšle
Přítomni: Daniela Diringerová, Roman Falta, Simona Heidenreichová, Lukáš Létal, Ludmila Šedá, Pavel
Vaněk, Antonín Klauz
Omluveni:
1. Komise projednala schválený rozpočet na rok 2018 pro disciplínu všestrannost. Z rozpočtu ČJF
budou finančně podpořeny tyto akce:
 MČR ve všestrannosti v Pardubicích včetně poskytnutí příspěvku na zahraničního stavitele.
 Projekt podpory zvyšování kvalifikace rozhodčích, TD a stavitelů
 Zlatá podkova – podpora pořadatelů
Každý pořadatel předkola obdrží na organizaci 10000,-, pořadatel na finále 20000, Národní pohár dětí a juniorů
Do poháru jsou zahrnuty soutěže pro děti a juniory (dříve Bronzová podkova)
v předkolech Zlaté podkovy. Finále se uskuteční v Humpolci při finále Zlaté podkovy.
Každý pořadatel včetně pořadatele finále obdrží příspěvek na pořádání ve výši 6000,-.
Dále budou vyplaceny z rozpočtu ČJF ceny do soutěže a to na každou postupovou
soutěž 7000,- a na finále 10000,-.
 Styl šampionát
 Malý pohár všestrannosti
Na organizaci finále obdrží pořadatel 10000,-, v cenách bude vyplaceno při finále pro
každou kategorii 25000,-.
 Reprezentace J, YR, S a YH
Úhrada vstupních poplatků a nákladů na účast ve vrcholových soutěžích ME, MS, WEG
 Příprava seniorské reprezentace
Všechny podporované projekty včetně podmínek účasti a financování budou zveřejněny.
2. Do seniorské reprezentace jsou navrženi tito jezdci a koně:
Březina Pavel
Cona cia
Lacina Pavel
Kamikatze
Opravilová Eliška
Lasing
Dunkas
Pokorný Robert
Rodeo au heup
Boline
Graf Reinette
Příhoda Miloslav
Fereolus lat
Captain Hero
Svobodová Adéla
Urleven Barnaul SL
Trunda Miroslav
Go Brien
Shutterfyke

Floor

3. Refreshing rozhodčích – 24.3.2018 – Suchá u Litomyšle – součástí školení bude
- Povinné jarní školení pro drezurní rozhodčí
- Refreshing rozhodčích pro skoky
- Refreshing rozhodčích pro všestrannost
- Všeobecná část povinná pro všechny rozhodčí
4. Školení trenérů pro všestrannost - 25.3.2018 – drezurní část a cross (zahraniční lektoři)
5. 13.-14.4.2018 proběhne v Pardubicích soustředění SCM a reprezentace za účasti zahraničních
trenéru pro drezuru a cross (hrazeno v rámci projektů ČJF). Na toto soustředění bude navazovat

14.4. odpoledne a 15.4.2018 soustředění pro další účastníky (přednostně reprezentace s dalšími
koňmi – hrazeno z prostředků účastníků). Diváci mají volný přístup všechny dny.
6. Seznam rozhodčích, TD, stavitelů zařazených do projektu zvyšování kvalifikace:
Kotvová Jana
Bambuch Zdeněk
Krupková Květa
Knopová Naděžda
Vaňková Kamila
Grodlová Jana
Vaněk Pavel
Palečková Jana
Kuřítková Dana
Létal Lukáš
Heidenreichová Simona
Heidenreich Radko
Falta Roman
Pokorný Robert
Šedá Marcela
Bendák David
Kvapilová Michaela
Krobotová Anna
Další zájemci o zařazení do projektu se mohou přihlásit na e-mail daniela.diringerova@seznam.cz

Zapsala: Šedá
Kontrola: Diringerová

