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Zápis z drezurní komise ČJF. 
 

Dne 15.12.2018  Podolánka 
Přítomni: ing. Renata Habásková, Vít Čmolík, ing. Iva Schützová, Katarina Hlavová,   
Omluvena: Mgr. Zdeňka Šimková 
 

1. DK projednala návrh nominací na titul „Jezdec roku“po doplnění 4. nominovaného u 
každé kategorie VV a odůvodnila výběr jednotlivých nominací. 
 

2. Finále „Národního poháru U25 a S“ : DK projednala výběr pořadatele pro finále NP. 
Pořadateli JK Nebanice navrhuje úpravu povrchu tak, aby areál vyhovoval i náročným 
podmínkám. Pořadatel přislíbil zlepšení povrchu geotextilií. 

 
3. Byla provedena kontrola návrhu změn národních úprav drezurních pravidel a 

paradrezurních pravidel. Dále navrhuje změnu úlohy 4Ú, podle FEI. Návrhy zašle p. 

Čmolík legislativní komisi p.Hupkovi. DK žádá VV o včasné přeložení pravidel FEI. 

4. DK projednala doporučení pro dálkové studium instruktor a trenér drezury. Navrhuje 
tuto výkonnost pro jednotlivé kvalifikace:                                                                       
Instruktor drezury:  Absolvování minimálně 3 úloh stupně ST (úlohy FEI - YU, YD, YJ, 
SG) nad 60% z toho alespoň 1x SG                                                                                         
Trenér – specializace drezura : Absolvování minimálně 3 úloh stupně T a vyšších 
(úloha IM1) nad 60% 

5. DK na základě došlých žádostí upřesnila seznam rozhodčích, kteří mají zájem v roce 
2019 o postup při zvýšení kvalifikace z kategorie „základní“ na „národní“ a 
z „národní“ na „specialista“, který bude zveřejněn na stránkách DK v lednu 2019   

6. DK  vypracovala návrh na Paradrezurní pohár a Paradrezurní pohár Novice 2019, 
který bude předložen na příští zasedání VV. Dále DK provedla kontrolu Národních 
pohárů a Šampionátů v drezuře a seznámila se s STP na MČR 2019. 

7.  DK projednala návrh na Jarní drezurní školení (JŠD) v roce 2019. Schůzka a 1. školení 
pro školitele bude uskutečněno dne 12.1.2019 (sekretariát ČJF Hošťálkova 392/1c), 
kde se také zúčastní členové DK. Jednotliví školitelé budou seznámeni s programem a 
doplněním JŠD v roce 2019, o které budou požádány ing. Simona Fialová PhD a ing. 
Gabriela Valeriánová.  

8. DK osloví oblastní výbory, aby do schůzky školitelů sdělily termíny a místo, kde žádají 
JŠD v roce 2019 pořádat, aby bylo možno určit  školitele.  

Zapsala Bc. Katarina  Hlavová           Za správnost: ing. Renata Habásková, předsedkyně DK                    


