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Zápis z činnosti  
Komise pro rozvoj pony sportu ČJF 

Duben- červenec /2020 

Den konání Duben – červenec 2020 

Místo konání Elektronicky 

Čas  Od  ---- Do  ---  

     

Přítomnost členů komise Jan Matuška Elektronicky  

Ria Lacina Hoffmeistrová Elektronicky 

Mgr. Petra Svobodová Elektronicky 

Šárka Charvátová Elektronicky 

Zdeňka Špůrková Dis Elektronicky 

Pavel Holešovský Elektronicky 

Vladimír Mestenhauser Elektronicky 

Michal Mundil Elektronicky 

Přítomnost hostů   

Přítomnost dalších osob    

  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. NP v drezuře pony 

2. ČP ve stylovém skákání pony jezdců - termíny 

3.    ČP skoky - termíny 

4. ČP skoky ceny Západní okruh 

       5. Žebříčky  ČP styl, skoky, drezura 

       6.       Úprava STP 

       7. ČP v drezuře změna termínu finále 

       8. Aktualizace info web a fb 

       9. Odpověď VV na účast zahraničních rozhodčím na MČR 

     10. Rozpis MČR 

11. Přihlášky mezinárodní závody 

12. ME Pony 

 
Průběh jednání a závěry: 

1. Průběh jednání: NP v drezuře pony – úprava schváleného materiálu, změna 
termínu a snížení počtu povinných kvalifikací pro účast ve finále. 
Koordinace pořádání akce samotné s pořadatelem JO La Boheme 
Zduchovice. Schůzka s pořadatelem osobně květen Matuška, Charvátová 

závěr/úkol zajistí:Matuška, Charvátová                    termín plnění:duben-červen 
      Splněno 

2. ČP ve stylovém skákání pony: úprava termínového kalendáře díky opatřením 
COVID-19, oslovování pořadatelů a koordinace termínů: Matuška, Lacina 
Hoffmeistrová, Mundil, Holešovský, Špůrková 

závěr/úkol zajistí: dle zápisu                                          termín plnění:květen-červenec 
      Splněno 

3. 
 
 

ČP skoky: úprava termínového kalendáře díky opatřením COVID-19, 
oslovování pořadatelů ( Špůrková, Holešovský-Morava+ Lacina 
Hoffmeistrová, Matuška – Čechy) 
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závěr/úkol zajistí:         dle zápisu                                  termín plnění:květen 
      Splněno 

4. ČP skoky – ceny Západní okruh, Michal Mundil zajištění finančního krytí 
kokardy,medaile, šerpy; Matuška – podsedlové dečky pro vítěze kval. kol-
Západní okruh 

závěr/úkol zajistí:     Mundil, Matuška                                       termín plnění:květen 
       Splněno 

5. Zpracování žebříčků styl, skoky (Matuška), drezura (Charvátová).  
Dopis k jednání VV ČJF o finanční kompenzaci, bohužel s odkazem, že je za 
zpracování odpovědný vždy hlavní rozhodčí, bohužel v reálu zajistí spolu se 
zpracovatelem průvodní výsledky dle kategorií,ale finální podobu není možné 
na závodech z důvodů značně časového rozsahu realizovat! 
Bohužel vedení a zpracování průběžných pořadí členy komise zůstalo bez 
kompenzace, proto agenda všech seriálů byla předána na sekretariát ČJF 
elektronicky Jiří Strejček v kopii Pavlína Dušková dne 2.8.2020 k dalšímu 
vedení a realizaci zveřejňování průběžného pořadí.   

závěr/úkol  zajistí:  Charvátová drezura, Matuška Styl a skoky termín plnění:do 2.8.2  

6. Úprava STP pony – po elektronické diskuzi došlo k úpravě STP pro účast na 
MČR pony, kde došlo u skoků ke škrtům vždy jedné kvalifikace, u drezur ke 
zrušení omezení „ze dvou závodů“. Termín MČR potvrzen ve stávajícím 
srpnovém termínu! 

závěr/úkol zajistí:     Matuška                                                    termín plnění: květen 
       Splněno 

7. ČP v drezuře – po změnách termínů MČR velkých koní a mezinárodních 
závodů, došlo k termínové kolizi pro finále seriálu, proto byl změněn termín i 
místo konání Finále ČP v drezuře – přesun ze Zduchovic do Kralovic na 
termín 19.-20.9.2020. Po restartu sezony došlo k nahrazení neuskutečněných 
kol za nové termíny u dom,uvených a již dříve schválených pořadatelů a 
nahrazení u pořadatelů, kteří již nemají zájem na stávající počet kvalifikací. 

závěr/úkol  zajistí:      Charvátová, Matuška                            termín plnění: květen-červen 
       Splněno 

8. Aktualizace info na webu ČJF a FB Pony ČJF – skokový pohár, NP v drezuře, 
stylový pohár. 

závěr/úkol zajistí:        Svobodová                                      termín plnění: květen-červenec 
       Splněno 

9. Odpověď VV ČJ na dotaz o nutnosti zahraničních rozhodčích na MČR: 
Obsáhle vysvětleno, že právě na poukazovanou neznalost poměrů u nás a 
dětí bereme jako výhodu zejména u disciplíny se subjektivním rozhodováním. 

závěr/úkol zajistí:   Matuška, Charvátová                           termín plnění:červen 
       Splněno 

10. Rozpis MČR: po vzájemné elektronické komunikaci komise dospěla ke 
konečné verzi, bez otevřených soutěží a jednou soutěží „poslední šance“ viz 
rozpis, komunikace se zahraničními rozhodčími a koordinace 

závěr/úkol  zajistí:      komise                                               termín plnění:červen 
       Splněno 

11. Přihlášky mezinárodní závody: 
CDIP Mariakalnok 25.-28.6.: Prokešová, Hradilová, Schopper, Procházková 
Kontrolní závody SCP CDIP PILISJASZFALU 3.-6.8.: Prokešová, Hradilová, 
Schopper, Procházková, Kavanová – vedoucí výjezdu Š.Charvátová. 
CDIP Brno 28.-30.8. : Pásková, Prokešová 
Pouze jen připomínáme průběžně nutnost akceptovat směrnici o startech na 



 
 

3 

 

mezinárodních závodech 

 
závěr/úkol  

 
zajistí:   Matuška                                                termín plnění: květen-červenec 

12. ME pony: VV odevzdána nominace 5 členek týmu Prokešová, Hradilová, 
Schopper, Procházková, Kavanová; taktéž tato 5 přihlášena do termínu 
nominativních přihlášek, výběr týmu se uskuteční po kontrolních závodech 
CDIP PILISJASZFALU 3.-6.8. – Reprezentovat bude maximálně 4 členný 
tým, i tak proběhla informace odpovědným osobám uvedených jezdkyň 
(Matuška), konečný výběr bude do termínu definitivních přihlášek předán 
s doporučení ke schválení VV ČJF. 
Průběžné zajištění materiálního vybavení týmu - Charvátová 

závěr/úkol  zajistí:     Charvátová, Matuška                            termín plnění: červenec 

13.  
 
 

 
 

závěr/úkol  

 
zajistí:                                                                 termín plnění: 

 
  

 
Návrhy komise výkonnému výboru s návrhem usnesení k přijetí: 

1.  

2.  

3.  

       4. 
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Doporučení komise výkonnému výboru: 

1. 
 
 

Zvážit funkčnost zpracování žebříčků seriálových soutěží (ČP styl, ČP skoky, 
ČP drezura pony), aktuálně rozpracované průběžné pořadí bylo předáno 
k další administraci na Sekretariát ČJF. 
Vzhledem k bližší znalosti problematiky členů komise, by bylo snazší 
zpracování členy a kompenzace dle interní směrnice, tak jak asi probíhá 
v rámci zpracování oblastních seriálů některých oblastí s odkazem na zápisy 
OV na webu ČJF. 
Návrh byl odeslán k jednání VV, následně po zamítnutí byly žebříčky předány 
k vedení na sekretariát. 

2.  

3  

4  

5.  

 
        Zapsal: Matuška 3.8.2020 


