
Zápis z jednání skokové komise ČJF, konaného dne 7.8.2016 ve Zduchovicích 
 

Přítomni: Jarmila Beranová (JB), Jiří Skřivan (JS), Vladimír Mestenhauser (VM), Petr 
Mašek (PM) 
                    Markéta Šveňková (MŠ),  
     Omluven -  Zdenek Žíla (ZŽ) 
 

1) Schválení programu schůze – všichni přítomní s programem souhlasili, příloha č.1 
 

2) Změny pravidel FEI 
SK obdržela od p.Rejnka návrhy změn skokových pravidel FEI.  
MŠ dokumenty zběžně prohlédla a informovala SK že zásadní změnou by 
mělo být úplné vyřazení klasických vodních příkopů ze soutěží, zůstat by měl 
pouze typ „Liverpool“ a voda pod skokem. Ostatní navržené změny MŠ 
z originálních dokumentů přeloží a předloží SK k možnému připomínkování. 
 

3) Změna, doplnění pravidel – dvoufázové skákání 
SK navrhuje VV doplnění pravidel o soutěž dvoufázového skákání, kde do 
druhé fáze postupují všechny dvojice, které dokončí první fázi. Rozhodovat 
bude součet bodů z obou fází a čas druhé fáze 
 

4) Odhlašování (neprezentování) dvojic ze soutěže, problém ve startovní listině 
 SK diskutovala otázku, jak řešit situaci, kdy se nedostaví více dvojic ke svému 
startu a tím se dostanou další přítomné startující dvojice do časové tísně.  
  Hl.rozhodčí by měl být v kontaktu s komisařem na opracovišti a zavolat ke 
startu dalšího startujícího až poté, co bude regulérně ke startu připraven. Odložení 
dalšího startujícího by však mělo být nejvýše počet nedostavených dvojic x 2 min. 
  Prezentace na jednotlivé dny při vícedenních závodech by měla být ošetřena 
rozpisem, prezentovat jednotlivé starty v dalších dnech by se měly pouze při změně 
oproti přihláškám. 
 

5) Používání a ukládání zpráv vedoucích družstev z mezinárodních výjezdů 
  SK navrhuje používat zprávy vedoucích družstev z výjezdů reprezentace 
pouze pro vnitřní použití v rámci ČJF, rozhodně je nepoužívat ať už jako celek nebo 
vyňaté úryvky jako tiskové zprávy. Tiskovou zprávu by měl samostatně zpracovat 
sekretariát ČJF a tu pak umístit na web. 
 

6) Potřeba autorizace vkládání příspěvků sekretariátem na web SK ČJF 
  SK žádá VV, aby příspěvky vkládané sekretariátem na web SK byly nejdříve 
autorizovány JB nebo MŠ 
 

7) Umístění průběžného žebříčku Stylšampionátu 
  SK žádá VV, aby byl administrátorem webu ČJF na stránkách SK zřízen nový 
odkaz pro stylšampionát a jeho žebříček 
 

8) Potřeba zavedení pravidla pro repre vybavení a oblečení na výjezdy 
  SK žádá VV aby bylo jasně stanovené pravidlo pro organizování  vybavení 
jezdců reprezentačním oblečením a vybavením pro koně na reprezentační výjezdy 
  

9) Připomínky k programu Gallop 
  Vytvořit možnost automatického zpracování žebříčků 
 Vytvořit možnost uvedení výsledků soutěže družstev, v případě neřešitelnosti, 
zadávat do výsledků na webu ČJF odkaz na PDF 
 SK doporučuje VV nechat odstranit z databáze systému Gallop tituly (Ing, 
MUDr….. ml.), v jiných sportech se tituly a zkratky nepoužívají 



  
10) Tvorba STP pro rok 2017  

  Příloha č.2 
 

11) Schválení rozhodčích 
  SK souhlasí se jmenováním pana Václava Novotného ml. (F0251) 
specializovaným rozhodčím pro skoky 
  SK souhlasí  se zvýšením kvalifikace paní Ireny Dorrové (E1536) z rozhodčí 
na národní rozhodčí	 

 
 
 
 
Ve Zduchovicích 7.8.2016 
Zapsala Jarmila Beranová 


