
ZÁPIS Z ČINNOSTI KOMISE 

BŘEZEN, DUBEN 

Byl vypracován návrh na funkcionáře na MČR pony – předán na VV 

V termínu 17.-19.3.2017 proběhl první termín SCP drezura ve Zduchovicích, za přítomnosti 

Jany Rosické.  

 

Byl vypracován návrh nového hodnocení žebříčku pony – počítat všechny starty, i 

nedokončené a použít průměr.  Použít koeficient pro zvýhodnění stylových soutěží. Zachovat 

dosavadní koeficienty za umístění a obtížnost. Spočteno několik modelových situací. Návrh 

předán na VV.  

28.-30.4. proběhl druhý termín SCP drezura ve Zduchovicích, za přítomnosti Jany Rosické. 

Soustředění vrcholilo kontrolními závody 30.4. na Přední Kopanině, v rámci prvního kola NP 

ČJF dětí a mládeže – drezura (schváleno VV) 

Ria Hoffmeisterová vypracovala pokračování projektu Talent pony na školní rok 2017/2018 

Byl požádán VV o výběr areálů pro SCP na školní rok 2017/2018 

Probíhala jednání ohledně NP ČJF dětí a mládeže – skoky – areály pro kvalifikační kola 

11.4. na VV přítomny Jana Rosická a Ria Hoffmeisterová:  

Jana Rosická připomínkovala návrh smlouvy s pořadatelem MČR pony zdůraznila potřebu FEI 

rozhodčích na MČR pony, vysvětlila návrh komise funkcionářů na MČR.  

Ria Hoffmeisterová představila Talent pony – návrhy změn (zařazení i drezurních treninků, 

školení atd) a důležitost pokračování v projektu. Projednala NP ČJF dětí a mládeže – skoky – 

areály pro kvalifikační kola. 

Návrh pana Blažka hodnotit žebříček dle trestných bodů ve skocích a % v drezuře komise 

zpochybňuje – pony v soutěžích do L prakticky nedělají chyby. V drezuře pak je mezi 

jednotlivými pony často minimální % rozdíl, případně jsou závodiště, kde jsou % vysoce 

nadhodnocena. Komise doporučuje zachovat stávající model hodnocení dle umístění 

s použitím koeficientů za obtížnost a úroveň závodů. 

Byl vypracován Manuál pro pořadatele SŠ a rozeslán jednotlivým areálům. 

Jana Rosická poptala  sponzory pro Šampionát v drezuře, účast přislíbila firma Dromy, 

vyjádření dvou dalších sponzorů očekáváme. 

Pracuje se na časovém harmonogramu MČR pony (jednání ve Zduchovicích), příprava 

propozic pro MČR pony 

Na webu ČJF pony a FB ČJF pony byly průběžně zveřejňovány informace a aktuality 


