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Zápis schůze  
komise pony ČJF 
3. listopadu 2021 

Den konání 3. listopadu 2021 
Místo konání ERC Mnětice 
Čas  Od 13:00 Do 17 00h.  

     
Přítomnost členů komise Jan Matuška Přítomen  

Ria Lacina Hoffmeistrová Přítomen 
Michal Mundil  Přítomen 
Pavel Holešovský Přítomen 
Mgr. Petra Svobodová Přítomna  
Zdeňka Špůrková Dis Omluva - zdravotní 
Šárka Charvátová  El. omluvena 

Přítomnost hostů   
 

 
Program jednání: 

1. Zhodnocení sezony 2021 
2. STP 2022 
3. Seriály pro pony pro rok 2022 – termíny, revize pravidel, ekonomika seriálů 
4. SCP 2021, 2022 – doporučení trenérů, plán závodů, doprovodné přednášky, 

diskuze  
5. Vzdělávání – návrh na stylový refreshing včetně návrhu zkoušek nových 

stylových rozhodčích při SCP - ekonomika 
6. MČR Pony – funkcionáři 
7. Revize okruhu činností členů komise 
8. Galavečer ČJF - návrhy 
9. Různé 

 
Průběh jednání a závěry: 

1. Sezona 2021 i když zkrácená byla pro pony sezonou úspěšnou, podařilo se 
realizovat všechny připravené akce (ČP i NP) úspěšně proběhlo i MČR a na 
ME se představilo drezurní družstvo i skoková účastnice. 

závěr/úkol  
2. STP 2022, drezurní část projednána předem s Šárkou Charvátovou a oproti 

loňskému roku doznává změn pouze kategorie 11-13 let ve výši procentuální 
hodnoty kvalifikace. Všechny drezurní kvalifikace budou tři. 
Skoková část: již při prvním návrhu u kombinované soutěže došlo 
k hlasování. Navržená povinnost plnit stylovou kvalifikaci pouze na 
kvalifikačních kolech ČP ve stylovém skákání pony jezdců – hlasování: Pro 4 
– Proti 1 (Petra Svobodová) 
Sjednocení počtu kvalifikací a drobná úprava u soutěží družstev-přihlášky – 
viz.STP 
STP budou odevzdány obratem VV ke schválení  

závěr/úkol zajistí:  Matuška          termín plnění: ihned 
3. 
 
 

Seriály pro pony pro rok 2022 – termíny, revize pravidel, ekonomika 
seriálů: 
ČP styl – 24 kol, osloveni elektronicky oblastní sekretáři s prosbou 
oslovení případných zájemců s cílem oslovit všechny oblasti. Stylový pohár 
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bude jedinou možností plnění „stylové části“ kvalifikace pro MČR pony 
2022! 
ČP skoky – 11 kv. + finále. Drobná úprava pravidel. Zajistí Ria Lacina 
Hoffmeistrová. 
Oba seriály vyvrcholí dle dohody v ESC Olomouc 23.-25.9.2022 
ČP v drezuře nezměněný formát finále opět domluveno Brno – Panská 
Lícha 17.-18.9.2022 
NP v drezuře – stejný formát – finále 22. – 24.7. 2022 Zduchovice 
Pro všechny seriály, kvalifikace i finále žádáme vyšší podporu pro 
pořadatele v rámci předkládaného rozpočtu! 

závěr/úkol zajistí:  skokové seriály:česká kola – Ria Hoffmeistrová a moravská kola 
Pavel Holešovský, koordinace - Matuška; drezurní seriál kv. - Matuška           
      termín plnění: do 12/2021 

4. SCP 2021, 2022 – doporučení trenérů, plán závodů, doprovodné 
přednášky, diskuze. 
Matuška-Seznámení se situací do konce roku, oslovení trenérů Morava – 
Jiří Hruška, Čechy skoky Sylvie Boušková a drezura Šárka Charvátová. 
Koordinace s paní Lóbl, která má na starosti SCP v rámci ČJF. 
Morava plánované jednou soustředění a výjezd Michalowice(PL), Čechy – 
plánované soustředění s předvýběrem a výjezd Šamorín (SVK), drezura 
soustředění listopad. 
Dále dle vývoje situace doporučujeme stávající trenéry v jednání i Iva 
Holíková a Ria Lacina Hoffmeistrová (po zkouškách). 
Do 15.11. uzávěrka žádostí následně předvýběry, pevně věříme, že bude 
ve formátu minimálně roku 2020 a systém kontrolních závodů bude po 
konzultacích trenéru doporučen. 

závěr/úkol zajistí:  Matuška         termín plnění: průběžně do 12/2021 
5. Vzdělávání – návrh na stylový refreshing včetně návrhu zkoušek nových 

stylových rozhodčích při SCP – ekonomika 
Navrhujeme v rámci jarního SCP účast Johana Sailera na víkendovém SCP 
Čechy/Morava a zahrnout refreshing a zkoušky nových stylových 
rozhodčích, povinné pro posuzovatele kv. kol ČP styl pony. 
Pro stavitelé ideálně víkendový refreshing i se zaměřením pro pony za 
účasti zahraničního lektora. 
Vše v návrhu rozpočtu, který bude předán na jednání VV ČJF 

závěr/úkol  zajistí:  Matuška     termín plnění:  do 5.11.2021  
6. MČR Pony – funkcionáři 

Po diskuzi navrhujeme obdobné složení jako v roce 2021, stavitel a 
stylový rozhodčí Johan Sailer, zahraniční rozhodčí drezura 2x. Hlavní Vít 
Čmolík 

závěr/úkol zajistí:  Matuška, Lacina Hoffmeisterová       termín plnění:  do 01/2022 
7. Revize okruhu činností členů komise: 

Jan Matuška - skoky, drezura, pravidla, SCP centrální koordinace S+D, 
mezinárodní výjezdy – koordinace skoky  
Ria Lacina Hoffmeisterová – skoky, SCP skoky 
Pavel Holešovský – skoky Morava 
Šárka Charvátová – drezura, SCP drezura, koordinace zahraničních výjezdů 
drezura  
Michal Mundil - stavitelé 
Mgr. Petra Svobodová - webové stránky, FB pony ČJF 
Zdeňka Špůrková Dis - Morava  

závěr/úkol  
8. Galavečer ČJF – návrhy 
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Seznámení komise s informací o Galavečeru ČJF, zároveň info o 
Galavečeru pony – zájem projevil Pavel Holešovský o možnosti 
uskutečnění na Moravě. Dále se bude řešit, žádost o podporu jak bývalo 
zvykem z centrálního rozpočtu ČJF pro jednotlivé disciplíny. 

závěr/úkol zajistí:  Holešovský          termín plnění:  do 01/2022 
9. Různé 

Diskuze o rozpočtu, položky seriálů a podpory – bude zohledněno 
v předkládaném návrhu rozpočtu; SCP; 

závěr/úkol  
 
  

 
Návrhy komise výkonnému výboru s návrhem usnesení k přijetí: 

1. Komise žádá větší finanční podporu pro pořadatele kvalifikačních kol a finále 
u pohárových soutěží případně sjednocení podpor pony vs. velký koně, bude 
specifikováno u revidovaných pravidel pro rok 2022. 

2. 
 

Prosíme o informaci zda-li bude pro komise podpora ve formě finančního 
příspěvku na pořádání Galavečera disciplíny s předáváním cen za sezonu 
2021 

 
        Zapsal: Matuška 3. 11. 2021 


