Zápis z jednání Skokové komise s reprezentanty
dne 8.1.2021
(jednání se uskutečnilo distančním způsobem prostřednictvím Skype)
Jednání se účastnili:
Za SK:
Markéta Šveňková
Reprezentanti:
Anna Kellnerová, Aleš Opatrný, Kamil Papoušek, Ondřej Zvára
Hosté:
Ing. Olga Plachá, Renáta Kellnerová, Miroslav Půlpán, Jakub Štěrba
Program jednání
• individuální plány jezdců na sezonu 2021
• plány týmu – příprava na OH
• ME Riesenbeck
• Různé
1. Zahájení
Jednání zahájila MŠ a poděkovala za Skokovou komisi všem jezdcům za reprezentaci a
majitelům za podporu v uplynulé sezoně, která byla s ohledem na celosvětovou pandemii
velmi složitá. Dále seznámila přítomné s programem jednání.
2. Individuální plány jezdců 1.čtvrtletí – příprava před OH
Jezdci jednotlivě informovali o svých individuálních plánech na první čtvrtletí 2021 a o výběru
koní na OH a ME v Riesenbeck.
Zuzana Zelinková – oficiálně oznámila MŠ, že spolupráce s paní Ing. Olgou Plachou byla
z rodinných důvodů ukončena a v současné době nemá k dispozici žádné reprezentační koně.
Aleš Opatrný – koně Forewer, Gentlemen van het Veldhof (pro OH i ME)
Vejer de la Frontera (ESP) – Sunshine Tour únor a březen 7 týdnů
Kamil Papoušek – koně Warness pro OH, Great Feeling ME
Vejer de la Frontera (ESP)– Sunshine Tour březen 4 týdny, možná CSI3 Linz (AUT)
Anna Kellnerová – Catch Me If You Can, Silverstone G (OH i ME)
MET I. Oliva Nova (ESP) leden, únor 2 týdny Doha (QAT)
Ondřej Zvára – Cento Lano (OH), Quimero M (ME)
Vejer de la Frontera (ESP) – Sunshine Tour únor a březen 7 týdnů
Emma Augier De Moussac – Diva OH, Homey nebo Dior ME
Vejer de la Frontera (ESP) – Sunshine Tour únor a březen 7 týdnů
3. Týmová příprava na OH
- Jezdci si odsouhlasili účast týmu v PN na CSIO3 CET Prague Cup a CSIO5 Sopoty.
- S ohledem na to, že v Tokiu budou všechny skokové soutěže probíhat ve večerních

-

hodinách s umělým osvětlením, bude nutné zajistit trénink týmu za podobných
podmínek.
MŠ zjistí termíny závodů v květnu v Šamoríně (SVK), aby byla možnost účastnit se
večerního skákání, případně zorganizovat trénink při umělém osvětlení.
MŠ prověří možnost získání pozvání na CSIO5 Sopoty, za ČJF byla odeslána žádost o
přidělení týmové divoké karty.
MŠ osloví i další jezdce z kádru B, aby SK měla přehled o jezdcích, kteří si chtějí plnit
kvalifikace na OH a ME.
Jezdci odsouhlasili jmenování Jessicy Kürten jako týmového trenéra na OH. S jezdci
bude před OH společně pracovat na výjezdech CSIO3 Praha, CSIO5 Sopoty a společný
trénink při umělém osvětlení – návrh bude předložen ke schválení na VV.

4. Různé
-

MŠ informovala jezdce o otevření akreditační databáze, do března musí být zadané
údaje aktualizovány, pak se databáze uzavře. Kdo v ní nebude uveden, nebude možné
ho dodatečně zařadit a nebude se moci OH účastnit.
OP informovala stručně jezdce o obsahu smluv, které budou muset sportovci, účastnící
se OH, uzavřít s ČJF.
OP zjistí, co přesně bude jezdcům hrazeno v souvislosti s výjezdem na OH ze strany
ČOV a znovu prověří možnosti akreditací pro doprovod jezdců.
MŠ informovala jezdce o nutnosti registrace do antidopingového systému ADAMS,
která musí být provedena 14 dní před zahájením daného čtvrtletí. OP prověří u
antidopingového výboru, zda je stanoven nejzazší termín před OH
OP informovala o tom, že bude provedeno výběrové řízení na dodavatele oficiálního
oblečení jezdců a doprovodného týmu na OH. Termín leden, začátek února.
Jezdci vznesli dotaz ohledně zajištění očkování proti COVID pro členy reprezentace, o
kterém informovala ČUS. OP informovala, že přesný termín zatím není znám, zástupci
ČUS jednají s MZ.

Zapsala: Markéta Šveňková

