Zápis ze schůze komise všestrannosti ČJF konané dne 27.1.2019 v Stříteži
Přítomni: Daniela Diringerová, Roman Falta, Lukáš Létal, Ludmila Šedá, Pavel Vaněk, Antonín Klauz
Omluveni: Simona Heidenreichová

1. Komise doporučuje ke schválení žádost Severočeské oblasti zařadit do seznamu školitelů pro
všestrannost p. Metelku.
2. Ve dnech 10. – 13.10.2019 proběhne ve Strzegomi (POL) pod vedením p. Klingspor školení nových
rozhodčích FEI pro všestrannost. Aktuálně nemá ČJF žádné rozhodčí s touto kvalifikací. Zájemci o
zvýšení kvalifikace se mohou informovat u p. Diringerové.
3. Příprava seniorské reprezentace - soustředění:
10. – 11.2.2019 Suchá u Litomyšle – skoky - trenér Lars Christensson max. 24 dvojic
24. - 25.3.2019 Suchá u Litomyšle – skoky - trenér Lars Christensson max. 24 dvojic
14. – 15.4.2019 Suchá u Litomyšle – drezura - trenér Christina Klingspor max. 12 dvojic
Duben/květen – Suchá u Litomyšle – drezura – trenér Chritina Klingspor max. 12 dvojic
Duben/květen – Pardubice – skoky trenér Lars Christensson max. 24 dvojic
4. Změny pravidel pro rok 2019:
Byly projednány navrhované změny v návaznosti na změnu pravidel FEI. Kompletní návrh úprav
bude předložen ke schválení VV.
5. Změna podmínek pro získání výkonnostního Pony odznaku byla projednána a návrh bude
předložen VV ke schválení.
6. Komise projednala návrhy na pořádání seriálů závodů a projektů v roce 2019, které předkládá VV
ke schválení:
1. Styl šampionát děti, junioři a jezdci na pony.
2. Národní pohár ve všestrannosti dětí a juniorů na velkých koních a pony st. L.
3. Národní pohár ve všestrannosti pro děti na pony ( dříve Benjamin cup pro začínající jezdce na
pony).
4. Česká jezdecká liga (dříve Malý pohár všestrannosti pro začínající jezdce všech věkových
kategorií).
5. Šampionát ČR mladých koní ve všestrannosti. ( pro kategorii 4, 5, 6 a7 letých koní)
6. Národní pohár ve všestrannosti pro kategorie senioři a U 25.
7. Styl šampionát ve všestrannosti
Komise projednala a předkládá VV ke schválení tyto projekty na rok 2019:
1. Projekt podpory rozhodčích a stavitelů.
2. Příprava seniorské reprezentace.
3. Oficiální výjezdy reprezentace - senioři, junioři, děti, jezdci na pony.
4. Soustředění pro jezdce na pony, kteří začínají s všestranností.

7. Komise projednala možnosti dalšího vzdělání a získávání praxe stavitelů tratí a ostatních
funkcionářů ve všestrannosti. Z důvodu nízkých počtů funkcionářů v jednotlivých oblastech, je tuto
problematiku nutno řešit na centrální úrovni.
8. Byl předložen návrh rozpočtu stavitele tratí pro MČR v Borové a dále byla poskytnuta informace
ohledně rozpočtu na MČR. Oba dokumenty je třeba postoupit k dalšímu jednání VV.

Zapsala: Šedá
Kontrola: Diringerová

