Zápis z jednání
drezurní komise ČJF
č. 5/2019
Den konání
Místo konání
Čas

18.12.2019
Podolanka
Od 10:00

Do 17:00

Přítomnost členů komise
přítomen
přítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomen

Renata Habásková
Katarina Hlavová
Vít Čmolík
Zdenka Šimková
Iva Schützová
Pavla Vitáková
Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Schválení Lucie Marešové za člena drezurní komise
2.
Projekt zvyšování kvalifikace rozhodčích
3.
Návrh funkcionářů na MČR 2020 Olomouc
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Průběh jednání a závěry:
1.
DK schválila za člena drezurní komise Lucii Marešovou.
zajistí:

termín plnění:

závěr/úkol
2.
DK zpracuje žádost na oblastní výbory ohledně zařazení rozhodčích do
projektu „Zvyšování kvalifikace drezurních rozhodčích na rok 2020“ tak, aby
bylo možné zpracovat podklady pro VV ČJF včetně rozpočtu.
DK navrhuje vyřadit z programu rozhodčí, kteří v roce 2019 nedoložili žádnou
asistenci ani stínové rozhodování.
DK zaslala na sekretariát kompletní vyúčtování tohoto projektu za rok 2019.
závěr/úkol zajistí:
Vít Čmolík
termín plnění:
3.
DK navrhuje sbor rozhodčích na MČR 2020 v Olomouci ve složení:
• Hlavní rozhodčí – Ing. Iva Schützová
• Sbor rozhodčích – Vít Čmolík, Doc. Ing. Simona Fialová, PhD.,
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Bc. Katarína Hlavová, Ing. Gabriela Valeriánová, Kamila Vaňková,
MUDr. Helena Žižková
•
•
•
•

Tři zahraniční FEI rozhodčí, se kterými v současnosti DK jedná
Technický delegát: Ing. Renata Habásková
Hlavní steward: Ing. Michal Večerek
Stewardi: Ing. Jan Metelka, Ing. Eva Sobotková, PhD

závěr/úkol zajistí:
termín plnění:
4.
DK zpracovala návrhy na drezurní seriály, které předložila VV ke schválení.
1. Český pohár v drezuře 2020 – pro jezdce na úrovni MČR, 24
kvalifikačních kol po celm území ČR:
2. Národní pohár v drezuře 2020 – pro dvojice do do úrovně „S“.
Kvalifikace na všech drezurních závodech
3. Paradrezurní pohár 2020
Viz příloha : Seriály 2020 v drezuře
závěr/úkol zajistí:
termín plnění:
5.
DK žádá, aby se přihlásil zájemce ,který by přeložil změny v drezurních
úlohách dle FEI a zpracoval je do formuláře protokolů (znalost angličtiny a
excelu nutná). Tato služba je zpoplatněna.
závěr/úkol zajistí:
termín plnění:
6.
DK žádá VV o zadání změn v Gallopu, dle změn ve FEI úlohách.
DK navrhuje:
1. Ve všech úlohách stupně „Z“ a „L“ změnit hodnocení dle úloh FEI
DUA, DUB, DD a DJ. ( 1.souhrnná známka v technické části + 4
souhrnné známky kvality provedení úlohy.
2. V národních úlohách stupně „S“ a vyšších ponechat pouze jednu
souhrnnou známku.
3. změny v úlohách FEI (IM1,IMA,IMB,IM2,GP)

závěr/úkol zajistí:
termín plnění:
7.
DK navrhuje rozšířit drezurní úlohy o úlohu „Pas de deux“ , která bude
hodnocena jako freestyle pro dva jezdce, třemi rozhodčími – viz navrhovaná
úprava N36.
DK navrhuje národní úpravy v drezurních pravidlech pro rok 2020: bude
zasláno legislativní komisi.
Viz příloha: Návrhy změn VP a DP
.
závěr/úkol
8.

zajistí:
Vít Čmolík
termín plnění:
DK v průběh jednání opravila a zaslala M. Blažkovi úlohu Z4, kde byl
změněn cvik číslo 6 na znění: Změnit směr ve středním kroku a nechat
vytáhnout otěže. Otěže zkrátit.
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závěr/úkol zajistí:
termín plnění:
9.
DK osloví oblasti pro zaslání termínů Jarního školení.
Po konzultaci se školiteli bude uspořádána schůze a školení na sekretariátu
ČJF.

závěr/úkol zajistí:
10.

termín plnění:

závěr/úkol zajistí:

termín plnění:

Návrhy komise výkonnému výboru s návrhem usnesení k přijetí:
1.

navrhované znění usnesení k přijetí:

4.

určeno členu VV: všem členům VV
navrhované znění usnesení k přijetí: byly odeslány dokumenty ke schválení
VV
určeno členu VV:
navrhované znění usnesení k přijetí:

5.

určeno členu VV:
navrhované znění usnesení k přijetí:

2.

určeno členu VV:

1.

2.

Doporučení komise výkonnému výboru:
DK navrhuje sbor rozhodčích na MČR 2020 v Olomouci ve složení:
• Hlavní rozhodčí – Ing. Iva Schützová
• Sbor rozhodčích – Vít Čmolík, Doc. Ing. Simona Fialová, PhD.,
Bc. Katarína Hlavová, Ing. Gabriela Valeriánová, Kamila Vaňková,
MUDr. Helena Žižková
• Tři zahraniční FEI rozhodčí, se kterými v současnosti DK jedná
• Technický delegát: Ing. Renata Habásková
• Hlavní steward: Ing. Michal Večerek
Stewardi: Ing. Jan Metelka, Ing. Eva Sobotková, PhD
DK žádá VV o zadání změn v Gallopu, dle změn ve FEI úlohách.
DK navrhuje:
1. Ve všech úlohách stuoně „Z“ a „L“ změnit hodnocení dle úloh FEI
DUA, DUB, DD a DJ. ( 1.souhrnná známka v technické části + 4
souhrnné známky kvality provedení úlohy.

3

V národních úlohách stupně „S“ a vyšších ponechat pouze jednu souhrnnou
známku
3.

4.

5.

Zapsal: Habásková
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