
V Olomouci 11. října 2013  

 

Zápis z jednání Skokové komise 

 

Přítomni: Jiří Pecháček, Petr Švec, Robert Smékal, Martin Ohneiser, Roman Drahota 

Nepřítomni: Jan Chýle. 

 

Program: 

 1-odpověď na stížnost paní Judr. Tomanové 

      2-změna pravidel, při změně délky parkuru hl, rozhodčí a stavitel 

      3-stížnost na Kolowrat cup od majitele koně  

 4- projednání  STP MČR 

      5- vodní příkop pro závody skupiny  “A”  

      6-školení stavitelů cizí stavitel 

      7-rozdělení příspěvků pro reprezentanty 

      8-kvalifikační podmínky na ME 

      9-kontrolní skupina  

    10-webové stránky SK 

    11-nominace rozhodčích a stavitelů. 

    12-kategorizace jezdců 

    13-programy stavitelů  

    14-doplnit do pravidel soutěže na styl jezdce 

    15- podpora stylšampionátu  cca 150 000 kč (ceny, rozhodčí, pronájem haly) 

          podpora memoriálu Ing. Kutěje 15 000 kč 

    16-seznam stylových rozhodčích, pouze ti kteří uzavřeli školení zkouškou.  

    17- návrh nazapsání Ing. Šímové na seznam stylových rozhodčích.   

    18- aktualizace vzdělávání v disciplíně skoky 

  

 

 

 

 

 



 

 

1. Projednání stížnosti Judr. Tomanové. SK pověřila Petra Švece  vypracováním 

odpovědi. 

2. SK  zdůrazňuje povinnost hlavního rozhodčího převzít parkur od stavitele a tím 

převzetí odpovědnosti. 

3. SK rozhodla o podání podnětu k disciplinární komisi na hlavní rozhodčí Ing. 

Šímovou pro porušení pravidel při seriálu “Kolowrat Cup” v Hořovicích. Dále pro 

porušení pravidel při hodnocení Stylšampionátu.  

4. SK odložila projednání STP pro rok 2014 listopad 2013 

5. SK navrhuje změnu pravidel, povinný vodní příkop ve všech MČR. 

6. SK navrhuje využití zahraničních stavitelů k školení stavitelů, přednostně pro 

stavitele I třídy. 

7. Rozdělení finančních příspěvků: SK navrhuje podporu účastníků ME 2013 a 

medajlistů MČR 2013 všech kategorií disciplíny skoky, dále doporučuje zaslat 

dopis na oblasti s žádostí o návrhy na finanční podporu jezdců kteří svými 

výsledky a prspektivou přicházejí v úvahu. Dopis vypracuje a odešle pan Ohneiser. 

8. kvalifikační podmínky pro ME  v roce 2014 d, J, Y projedná SK na příštím 

zasedání v listopadu 2013. Roman Drahota navrhl ustanovit osobu odpovědnou za 

reprezentaci dětí, juniorů a mladých jezdců. SK navrhuje pana Jiřího Pecháčka. 

9. Utvoření kontrolní skupiny, SK nedoporučuje utvoření kontrolní skupiny. Všichni 

členové SK se zaměří na dodržování pravidel, zvláště pak na stavbu parkuru. 

(dodržování výšky a šířky). 

10. SK odsouhlasila vytvoření nových webových stránek a jejich spravování.  

11.  SK navrhuje změny ve funkci rozhodčích na MČR . Navrhuje nominaci pánů 

Rejnka a Šalka. 

12. Kategorizaci jezdců SK projednala a odložila na zasedání v listopadu 2013. 

13. Petr Švec informoval SK o objednání programů pro stavitel. 

14. SK navrhuje doplnit do pravidel: 

15.  a)soutěže na styl jezdce mohou rozhodovat pouze rozhodčí, kteří jsou uvedeni na 

seznamu stylových rozhodčích. b) upravit pravidla v tom smyslu že nebude nutné 

aby stylový rozhodčí nemusel být rozhodčí. 

16. SK schválila podporu finále styl šampionátu 150 000 kč, a 15 000 kč memoriálu 

Jana Kutěje.  



17. SK posoudila žádost Karlovarské oblasti ohledně zapsání Ing. Šímové na seznam 

stylových rozhodčích. SK toto nedoporučuje. Tento seznam byl uzavřen bez 

možnosti dalšího doplnění, podmínečně zapsáni musí podmínky splnit do konce 

roku 2013 schválen VV dne 16. 3. 2013 

18. Metodický dopis vytvořený Ing. Šímou SK projednala a odložila rozhodnutí na 

zasedání v listopadu 2013 

19. Petr Švec informoval o schůzce předsedů komisí, na které byly znovu 

připomínkovány předpisy ke vzdělávání a zvyšování kvalifikace rozhodčích. Pro 

skokové soutěže byly podmínky upraveny tak, aby rozhodčí dosáhl nejvyšší 

kvalifikace v pokud možno produktivním věku.  Návrh SK VV schválil. 

 

 

 

Zapsal  Petr Švec. 
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