ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE , drezurní komise
Zátopkova 100/2, 160 17 PRAHA 6 - Strahov
IČO 48549886
číslo účtu: 1732702504/0600

Zápis z drezurní komise ČJF
Dne 10. 10. 2020 Královice
Přítomni: Ing. Renata Habásková, Vít Čmolík, Katarina Hlavová, Ing. Pavla Vitáková, Ing. Iva
Schützová, Lucie Marešová
Omluvena: Mgr. Zdeňka Šimková
1. DK projednala seznam závodů, kde bylo organizováno stínové rozhodování. Závody jsou
vyhodnoceny. Vyhodnocení zajistil p. Čmolík, vyúčtování bylo po ukončení zasláno na
sekretariát k proplacení.
2. Členové DK projednali STP na rok 2021 a všichni souhlasí s návrhem změny u dětí a
mladších juniorů. Ostatní ponechat.
Zajistí: R. Habásková
3. Byl proveden návrh na jmenování rozhodčích, kteří si zvyšují kvalifikaci a složili zkoušku
stínovým rozhodováním. Jedná se o P. Chocholoušovou - specialista, Julie Černá – NR,
Barbora Králová – NR, ostatní J. Podrápská, H. Neklová a M. Sedlářová byly navrženy na
NR a schváleny VV. Potvrzení byla zaslána příslušným OV.
4. Byly projednány termíny MČR (změna ohledně ME), dále návrhy na finále Národního
poháru v drezuře a Finále Českého poháru v drezuře. Budou osloveny oblasti k výběru a
návrhu pořadatelů pro kvalifikační kola ČPD – zajistí R. Habásková.
5. Byla zhodnocena sezona, která byla poznamenána pandemií koronaviru a komise
konstatuje, že proběhla korektně, se všemi důležitými závody. Vyhodnocení NP a ČPD je
kladné, o čemž svědčí účast na finále 9. – 11. 10. 2020 v Královicích, které bylo
hodnoceno velmi dobře. Pokud bude uvolněna možnost sportovních akcí DK doporučuje
konání finále Královické jezdecké ligy.
6. DK projednala možnost pokračování projektu vzdělávání, který se v letošním roce velmi
osvědčil a žádá VV o zařazení do rozpočtu pro rok 2021.
7. DK projednala za přítomnosti L. Marešové a D. Diringerové plán dočerpání financí SCM za
rok 2020 a souhlasí s návrhy hlavní trenérky. Dále byl projednán plán na rok 2021, který
L. Marešová bude prezentovat členům VV.
8. DK žádá VV, aby mezinárodní závody CDI v polském Zakrzow byly uznány za
reprezentační výjezd drezury. Zajistí: R. Habásková

Zapsal Vít Čmolík
Za správnost: Ing. Renata Habásková, předsedkyně DK

