Zápis z jednání SpK reiningu dne 7.5.2016
způsob: vzájemná komunikace prostřednictvím mailu
Obesláni: Jaroslav Doležán, Ing. Helena Gritzbachová, MUDr. Radana Karásková, Milan Orel, Ing. Klára
Šalková
Zapojili se: Jaroslav Doležán, Ing. Helena Gritzbachová, MUDr. Radana Karásková, Milan Orel,
Ing.Klára Šalková
1. výše a struktura rozpočtu schváleného pro disciplínu reining pro rok 2016– podala Ing. Klára
Šalková
2. Výkonný výbor ČJF na svém jednání dne 12.4.2016 ústně potvrdil, že požádal FEI o prominutí
poplatku za pozdní přihlášení závodů CRI 3* v Kozlovicích. K pozdnímu přihlášení došlo z důvodu
pozdního vyhlášení kvalifikačních podmínek na MS seniorů v Givrins a z důvodu nedostatečného
počtu závodů CRI 3* v bližším okolí. Kopie dopisu zaslaného s požadavkem na FEI poskytnuta
nebyla a o výsledku má informovat generální sekretářka. Jedná se o částku 1000 CHF.
3. Dne 29.4.2016 proběhly výše uvedené závody CRI 3* v Kozlovicích. Zúčastnilo se 6 jezdců, 7
dvojic, z toho 1 jezdec byl ze Slovenska. Kvalifikaci na MS seniorů má po těchto závodech splněnu
pouze Lukáš Brůček. Jezdci – Irena Machalíková, Antonín Solanský a Klára Šalková mají splněnu
pouze jednu jízdu za min. skóre 70 bodů.
4. O účast v Givrins projevli prozatím zájem pouze – Brenda Lesniczáková – kategorie mladí jezdci a
za seniory Lukáš Brůček, Irena Machalíková a Antonín Solanský.
5. Minulý týden jsme prostřednictvím ČJF poslali do Givrins principielní přihlášku. Nominativní
přihlášky musí být zaslány do 4.7.2016, v té době by jezdci, kteří mají zájem o účast měli mít
kvalifikace splněny.
6. Ze strany majitelů koní jezdců Ireny Machalíkové a Antonína Solanského vzešel požadavek o
pořádání dalších závodů CRI 3* . S ohledem na časovou a finanční náročnost se SpK po hlasování
rozhodla tomuto požadavku nevyhovět – hlasování : pro 1 x, proti 2 x, zdržel se 2 x.
Další možnost získání kvalifikace mají tito jezdci 23.6.2016 v Kreuthu.
7. Ve věci disciplinárního řízení ve věci neoprávněného startu Diany Uldrichové na M-ČR v reiningu
2015 rozhodla disciplinární komise takto: (citace z emailu paní generální sekretářky)
- došlo ke zproštění obvinění p. Drbala. Obviněná Diana Ulrichová
byla uznána vinnou a disciplinárním trestem je vyloučení z ČJF.
Obviněný Ranch Happy o.s byl uznán vinným a disciplinárním trestem
je vyloučení z ČJF. Obviněná Blanka Košíková byla uznána vinnou a
disciplinárním trestem je vyloučení z ČJF. Obvinění jsou povinni
společně zaplatit nerozdílně náklady disciplinárního řízení ve výši
3.000,- Kč

Po konzultaci s panem Drbalem – předsedou výkonného výboru středočeské oblasti, nám připadá
tento trest příliš přísný a demotivující. Není jasné, zda mohou vyloučení členové a subjekt vyvíjet
v budoucnu činnost v rámci ČJF a neukládá nikomu, jak naložit s výsledky z roku 2015.
8. Od 1.4.2016 jsou v platnosti nová Pravidla reiningu a rovněž se změnila kritéria kvalifikace na MČR a soutěž družstev – viz STP pro rok 2016.
9. Byli navrženi a schváleni funkcionáři pro M-ČR , které se bude konat 10.-11.9.2016 v Kozlovicích:
hlavní rozhodčí: Jaroslav Doležán
rozhodčí: Dr. Hilde Jarc
rozhodčí: Andreas Jarc
steward: Ing. Jan Metelka

Zápis zhotovila Ing. Klára Šalková, manažer reiningu dne 8.5.2016

