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Zápis schůze  
komise pro rozvoj pony sportu ČJF 

13. října 2020 
Den konání 13. října 2020 
Místo konání ERC Mnětice 
Čas  Od 17:30 Do 21:00h.  

     
Přítomnost členů komise Jan Matuška Přítomen  

Ria Lacina Hoffmeistrová Přítomen 
Pavel Holešovský  Přítomen 
Michal Mundil  Přítomen 
Zdeňka Špůrková Dis Elektronicky omluvena 
Mgr. Petra Svobodová Nemoc 
Vladimír Mestenhauser El. omluven 
Šárka Charvátová El. omluvena 

Přítomnost hostů   
 

 
Program jednání: 

1. STP 2021 
2. ČP styl 
3.    ČP skoky 
4. ČP drezura vs. NP v drezuře 

       5. Galavečer pony 
       6.       Sbor rozhodčích MČR 2021 
       7. Diskuze  

8. Závěr 
 
Průběh jednání a závěry: 

1. Na základě rozeslaného materiálu STP 2021, dořešeny některé detaily.  
MČR v jízdě na pony snížený počet kvalifikací - Hlasování PRO-4 //  
Družstva do 135cm KVH snížená obtížnost 1. a 2. kola souvstažně k tomu i 
předepsaná kval. – Hlasování PRO-3 PROTI-1 //  
Drezurní část úprava úloh u kategorie 11-13 dle návrhu Šárky Charvátové 
1.kolo Z4, 2. kolo Z5;  
Soutěže, resp. kola na styl hodnocena modelem tři(2) rozhodčí na kolbišti 
samostatně (odzkoušeno úspěšně na modelu finále ČP stylu 2020, znamená 
MČR v jízdě na pony + 1.a 2 kolo MČR jednotlivců 8-10 let) – dopracovat do 
finální podoby STP. 
Další drobné detaily dle domluvy budou dopracovány do již dříve rozeslaného 
materiálu STP 2021 

závěr/úkol zajistí:  Matuška                                                     termín plnění: 19.10. 2020 
 

2. ČP styl, zachovat systém kategorií, změna finále, vrácení k modelu, že do 
finále jezdci jdou s výsledkem 4 nejlepších známek a v rámci finále získávají 5 
finální s koeficientem (model roku 2019). Finále by bylo vhodné zachovat ve 
formátu jako v roce 2020 – úvodní den finále styl a víkend finále skokového 
poháru pony. Systém hodnocení finále se letos v podobě 3 rozhodčích na 
kolbišti osvědčil a byl kvitován jako dobrý, proto zachovat i pro finále 2021.  
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Pro rok 2021 koordinovat a ideálně spojovat do dvoudenních závodů styl – 
pohár skoky, oslovení nových pořadatelů. Navýšení finanční podpory 
pořadatelé kv. kol (na dekorovací předměty) a finále – tři styl. rozhodčí.  
Jednání o kvalifikačních kolech (Ria Hoffmeistrová – Čechy, Pavel 
Holešovský-Morava a místě konání finále – Ria Hoffmeistrová  

závěr/úkol zajistí:  kola – Ria Hoffmeistrová a Pavel Holešovský, Finále - Ria 
Hoffmeistrová, Pravidla - Matuška            termín plnění: pravidla 3.11. 2020 

3. 
 
 

ČP skoky – skokový pohár pony se ukázal jako pozitivní, a i v roce 2021 
pokračovat v tomto seriálu napříč ČR, zachovat 6 kol Morava, 6 kol Čechy, 
poslední spol. kvalifikace den před velkým finále, společně vedený žebříček, 
finále pro 25 nejlepších, avšak v rámci poslední společné kvalifikace možnost 
sbírat body do celoročního žebříčku s koeficientem určeným pro dané 
poslední společné kolo, Místa konání koordinovat s tím, že ideálně jeden den 
styl, druhý den skokový pohár! Místa konání na starosti Čechy – Ria 
Hoffmeistrová, Morava-Pavel Holešovský, koordinace finále místo oba. 
Navýšení finanční podpory pořadatelé kv. kol (na dekorovací předměty) a 
finále. 
Pravidla seriálu revize úprava Michal Mundil 

závěr/úkol zajistí:  Ria Hoffmeistrová a Pavel Holešovský, pravidla Michal Mundil      
                                                                  termín plnění: pravidla 3.11. 2020                      

4. ČP v drezuře a NP v drezuře – díky nepřítomnosti Šárky Charvátové 
předjednáno telefonicky a bude zachován stejný formát jako v roce 2020, u 
obou seriálů dojde k úpravě úloh s ohledem k MČR 2021. Jednání o termínu 
a místě – Charvátová , Matuška 

závěr/úkol zajistí: Šárka Charvátová, Matuška       termín plnění: pravidla 3.11. 2020 
 

5. Galavečer pony – shoda na termínu únor 2021, informace o příspěvku ze 
strany ČJF, Místo konání a jednání Pavel Holešovský , Michal Mundil 

závěr/úkol  zajistí:  Pavel Holešovský, Michal Mundil                              
  

6. Sbor rozhodčích MČR 2021 – po dohodě zúčastněných se všichni shodují na 
staviteli parkuru Johan Sailer + stylové hodnocení, hlavní rozhodčí M. 
Perníček, vrchní skoky: Darja Hrůzková, Sylvie Boušková, Venuše 
Antoniszynová, Eva Siatková (doložit NR), drezura bude řešena v koordinaci 
s Šárkou Charvátovou, předjednám Ilja Vietor (Matuška) pro objektivitu se 
doporučuje zachovat formát dvou zahraničních drezurních rozhodčích. 
Koordinace Sailer-Ria Hoffmeistrová, zbylé Matuška 

závěr/úkol zajistí:     viz zápis v bodu 6:  
 

7. Diskuze všeobecná – koordinace seriálových akcí styl vs. Skoky ideálně 
jeden den styl, druhý skoky, letos již osvědčeně u řady pořadatelů, stejně tak i 
jako formát finále obou skokových seriálů. 
Důležitá diskuze ohledně finanční podpory seriálů a následného finančního 
plnění oproti vždy vypsaným věcným cenám, a celkové podpory ze strany 
ČJF, obzvláště v dnešní době, která má dopad na řadu dřívějších sponzorů, 
by chtělo podpořit nejmenší závodníky vyšší finanční podporou vloženou jako 
podpory pro pořadatele jednotlivých kol, není sjednocená podpora napříč kol 
ČP (rozdíl drezura pony vs drezura velkých koní) , každopádně podpora na 
pořádání by měla být výrazně vyšší, protože není tolik startujících oproti 
soutěžím velkých koní 
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závěr/úkol  zajistí:       
 

8. Závěr – poděkování a na základě diskuzí opět řešit běžné věci v rámci 
elektronických komunikací jako během celého roku.  
 

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 a možnost výplaty výher v penězích, nikoli ve věcných 
cenách stejně jako u pohárů velkých koní, bude specifikováno u revidovaných 
pravidel pro rok 2021.  

2. 
 

Prosíme o informaci jak a v jaké výši bude pro komise podpora, případný 
finanční příspěvek na pořádání Galavečera s předáváním cen za sezonu 
2020 

 
        Zapsal: Matuška 14. 10. 2020 
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