Zápis z jednáni SK, 11.10.2017
Přítomni: J.Beranová, M.Šveňková, P.Mašek, J.Skřivan, V.Mestenhauser, Z.Žíla
Schůze byla zahájena v 11.00, ukončena v 15.00
Bod 0 Schválení programu jednání
Všichni přítomní schválili program jednání.
hlasováni: pro 6
proti: 0
zdržel se:0
Program byl schválen– viz příloha č.1.

1) STP 2018
SK doporučuje VV změny v STP:
• 1- projednat se správcem JIS možnost zobrazení u profilu jezdce splněné kvalifikace na
MČR podle jeho věkové kategorie (jednotlivci a družstva zvlášť). Přihláška jezdce na MČR
by bez této kvalifikace nemohla být v JIS automaticky přijata. Doplnit následující větu: „
Za potvrzení, správnost a odeslání podepsané kvalifikace pořadateli odpovídá sekretář
vysílající oblasti..“
větou: „ kvalifikace je možné ověřit v JIS“
• 2- zvýšit obtížnost v kat. dětí
Vzhledem k zvyšující se výkonnosti jezdců, zejména v kategorii dětí, dospěla SK po
poradě s posledním stavitelem parkurů na MČR M.Behrensem k názoru, že by bylo ku
prospěchu zvýšit obtížnost prvního kola. Zároveň se tím mohou eliminovat starty těch
jezdců, kteří nastupovali do prvního lehkého kola ZL a na další, obtížnější, už nestačili.
Tito jezdci nadále mohou startovat v lehčích parkurech v soutěži družstev.
Děti
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech
1. kolo ZL(110) L*(115), 2.kolo L*(115), 3. kolo L**(120) , hodnocení dle stupnice A. V
kategorii dětí není povolen klasický vodní příkop. Vodní příkop (Liverpool) pod překážkou
je povolen, jeho šířka však nesmí přesáhnout 2,5m. Horní prvek musí být nižší o 10cm a
více, než je horní hranice daného parkuru.
Kvalifikace: 1x L*(115) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici, 1x L*(115) a 1x L**(120)
a vyšší s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci.
•

3- Zvýšit počet družstev startujících ve druhých kolech v kat. dětí a juniorů na 15 s tím, že
družstva postupující na 11.-15. místě nesmí mít větší ztrátu než 8 tr.b. na 10. družstvo.
Chceme tímto krokem zvýšit počet startujících i v dalších dnech MČR a umožnit tak více
jezdcům absolvovat parkury MČR , ne jenom rámcové soutěže.

•

4- rozšířit věk startujících v kat. starších juniorů z 17-18 let na 16 – 18 let
U všech ostatních kategorií si mohou jezdci v přelomovém věku vybrat, zda chtějí
startovat ve své nebo vyšší věkové a obtížnostní kategorii.
Nebo umožnit všem jezdcům, aby v případě splnění kvalifikací mohli startovat ve věkové
či obtížnostní kategorii o stupeň vyšší.

2) Změny v pravidlech 2018
• Projednávána možnost zvýšit omezení obtížnosti parkurů pro start dětí v ČR na více
než 130 cm. Tento návrh byl jednohlasně SK zamítnut. I v pravidlech FEI nadále
zůstává max. 130cm.

•
•

SK doporučuje VV zanést do pravidel povinnost zařadit do všech soutěží ** (dvě
hvězdy) vodní příkop nebo liverpool, minimálně jako alternativní skok.
SK doporučuje revizi článku hodnocení soutěží dle stylu jezdce:
1.1.1.3. Konečné umístění soutěžících je možno vyhodnotit dvěma způsoby:
1. Podle počtu získaných bodů
2. Podle získaných bodů a času
3. Není-li v rozpise určen způsob umístění soutěžících, soutěž probíhá podle počtu
získaných bodů 1.1.1.3 (zde by asi mělo být uvedeno 1.1.1.3.1.)

•

•
•
•
•

SK doplní pravidla Styl šampionátu dětí a juniorů na velkých koní pro rok 2018 tak,
aby bylo při určení výsledného pořadí startujících ve stylových soutěžích se stejnou
stylovou známkou rozhodováno dle článku 298.111.3.2. – podle dosažených bodů a
času.
SK doporučuje VV změnit v soutěžích s návazným rozeskakováním:
- min. 4 skoky v rozeskakování
- vyškrtnout větu „ max.dva nové“ dle článku 298.2.4.
SK doporučuje VV aby JIS umožňoval zobrazit parametry parkurů (minimální počet
skoků, kombinací….)
SK doporučuje VV aby JIS fungoval při soutěžích online.
SK navrhuje zrevidovat Manuál pro stewardy, který je na webu ČJF v této chvíli
aktualizován naposledy v roce 2009. Manuál by měl korespondovat s manuálem FEI.
SK navrhuje zařadit do pravidelného doškolování stavitelů povinnost asistence u
zahraničního stavitele (určit frekvenci – jednou za dva roky atd.), který bude působit
na závodech v Čechách (stavitelé na ČSP, MČR, CSIO, CSI, Spring Junior Cup
Poděbrady apod.).

3) SK navrhuje VV koncept nominace reprezentantů na šampionáty
• Účast reprezentantů na oficiálních výjezdech.
• Aktuální výkonnost v dané sezóně a zdravotní kondice koní.
• SK připraví návrh nominace pro VV ve spolupráci s trenérem Tjarkem Nagelem, který
se účastní výjezdů seniorské reprezentace a má o výkonnosti sportovců této
kategorie přehled.
• V kategoriích jezdců do 21 let bude přihlíženo k názoru Tjarka Nagela, oficiálního
trenéra mladé reprezentace. Ten se bude účastnit reprezentačních tréninků v rámci
nové koncepce SCM a některých oficiálních výjezdů.
• Zároveň je nutné definovat, na co budou mít jednotlivé reprezentační skupiny ze
strany ČJF nárok (příspěvky ve výši... , týmový trenér a veterinář na výjezdech,
vybavení…).
- úkol: připraví JB spolu s JS a MŠ
4) Plán rozvoje a řízení disciplíny
• JB informovala členy SK o požadavku p.Valeriánové o vypracování plánu rozvoje a
řízení disciplíny.
- úkol: JB spolu s MŠ vypracují základní body, poté bude konzultováno a doplněno
ostatními členy.

5) Styl šampionát dětí a juniorů na velkých koních 2018
• SK konstatovala, že tento seriál byl velmi málo a nedostatečně prezentován ze strany
ČJF
• SK navrhuje VV zřídit seriálům vlastní přímý odkaz v hlavním menu na webu ČJF,
nebo stávající stránku seriálu zpřehlednit.
• SK navrhuje VV vkládat odkaz na průběžné výsledky nejen v Pdf ale i v Excelu, tak,
aby bylo možné při posledním kole okamžité dopočítání výsledků.
• SK navrhuje VV zřídit přehledné průběžné výsledky v rámci JIS podle roku narození
jezdců.
• SK žádá sekretariát, aby prověřil, kdo z pořadatelů jednotlivých kol prozatím neposlal
fakturu na příspěvek na stylové rozhodčí a oslovil je, aby tak učinili.
6) Informace JB – seznam projektů 2018
•

Vzdělávání:

Refreshing stylových rozhodčích se zahraničním lektorem – cílem je sjednocování hodnocení
stylových soutěží, zvýšení zájmu parkurových jezdců, zejména dětí a juniorů o stylové ježdění. Možno
využít lektora účastnícího se Styl šampionátu A. Cílová skupina – všichni parkuroví jezdci
Rozpočet: 30 000,-Kč
Refreshing stavitelů parkuru se zahraničním lektorem – cílem je zvyšovat vzdělanost stavitelů
parkurů a tím přímo úměrně působit na rozvoj formy a výkonnosti parkurových koní a jezdců. Cílová
skupina – všichni parkuroví jezdci
Rozpočet: 60 000,-Kč
•

Závody a seriály:

Reprezentace – Finanční podpora přípravy reprezentantů a jejich jednotlivých startů na zahraničních
výjezdech. Cílem je co nejlepší prezentace Českého parkurového ježdění na mezinárodní úrovni.
Prostředky jsou používány na jednotlivých oficiálních výjezdech na startovné, příspěvky na přepravu,
vedoucí družstev, případně týmové trenéry a veterináře.
Rozpočet, mladá reprezentace: 1 200 000,-Kč
Rozpočet, seniorská reprezentace: 1 400 000,-Kč
Kontrolní závody SCM a mladé reprezentace, Poděbrady:
Jedná se o podporu uspořádání těchto speciálních národních závodů pro děti, juniory, mladé jezdce
(případně jezdce na pony), v r.2018 v Poděbradech, Cílem je prověřit výkonnost výše uvedené
skupiny jezdců na jednom místě.
Rozpočet: 200 000,-Kč
Styl šampionát A- několika kolová soutěž pro děti a juniory. Soutěží se na parkurech ZL – L
hodnocených na styl, jezdí se v rámci ČSP. Cílem je podpora stylového ježdění. Kladení důrazu na
stylové ježdění a nezbytnost korektního předvedení a vedení koně po parkuru. Rozpočet je na výhry
pro vítěze a umístěné v celoročním žebříčku.
Rozpočet: 35 000,-Kč

Styl šampionát B – několika kolová soutěž pro děti a juniory. Soutěží se na parkurech ZZ – ZL
hodnocených na styl. Cílem je podpora stylového ježdění. Kladení důrazu na stylové ježdění a
nezbytnost korektního předvedení a vedení koně po parkuru. Rozpočet je určen na výhry pro vítěze a
umístěné v celoročním žebříčku a na příspěvek pořadatelům na přítomnost stylových rozhodčích na
jednotlivých kolech.
Rozpočet: 75 000,-Kč
Podpora pořadatelů stylových soutěží – jedná se o vyplácení příspěvků pořadatelům na přítomnost
stylového rozhodčího na jezdeckých závodech, kde je vypsána minimálně jedna stylová soutěž.
Cílem je podpořit pořádání stylových soutěží, tak aby byly tyto soutěže přístupné co největšímu
možnému počtu jezdců.
Rozpočet: 80 000,-Kč
Národní pohár dětí a mládeže ČJF – Seriálová soutěž. Cílová skupina začínajících jezdců
Rozpočet: prozatím v řízení přímo ČJF
•

Projekty na zahraniční rozhodčí či školitele:

MČR – stavitel parkurů Cílem je zvýšení prestiže nejdůležitějšího podniku roku, s kvalitním stavitelem
parkurů pracovat na MČR na vzestupu formy startujících dvojic a přispět tím k co nejlepšímu
předvedení koní a jezdců ve finálových kolech.
Rozpočet: 100 000,- Kč
Styl šampionát A- zahraniční stylový rozhodčí na cca třech kolech. Cílová skupina jsou děti, junioři a
jejich trenéři a cvičitelé a styloví rozhodčí. Cílem je srovnání práce tuzemských a zahraničních
stylových rozhodčích v praxi a ujasnění požadavků při stylovém ježdění pro jezdce a trenéry.
Rozpočet: 100 000,-Kč
•
•
•

SK navrhuje VV pořízení komunikačního zařízení do SCM (sluchátka, mikrofony,
reproduktory)
SK navrhuje pořídit vodní příkop, který by patřil ČJF (ne oblastem) a sloužil
k zapůjčování, přednostně na akce ČJF
JB znovu otevřela téma pořízení velké světelné obrazovky. JS informoval, že toto je již
procesováno, ovšem nejsou dořešeny důležité aspekty provozu obrazovky –
provozovatel, doprava, odpovědnost, pojištění, cena půjčovného….
- úkol: JS vznese dotaz na sekretariát

7) Informace - Kvalifikace na OH
• JB informovala členy o schůzce ohledně kvalifikací na OH 2020 v Tokiu.
• Oproti minulým letem dojde ke změnám v soutěži národů, startovat budou pouze 3
dvojice na tým. Týmů bude startovat 20.
• Kvalifikovat se bude:
1 domácí tým
6 nejlépe umístěných týmů na WEG 2018,
3 týmy ze skupin A,B,D,E,
2 týmy ze skupin C,F,G,
1 nejlépe umístěný tým z finále FEI Nations Cup 2019 (mimo již kvalifikované)

•
•
•

My patříme do skupiny C, ze které by měly postoupit první dva týmy z kvalifikačních
závodů
Budou i dvě místa ze skupiny pro jednotlivce, celkem může startovat 75 jednotlivců
(60 dvojic z týmů, 12 jednotlivců ze skupin a 3 domácí dvojice)
P.Divišová a B.Rejnek připravují dopis ostatním NF, zda by nebylo dobré ještě
poupravit postupový klíč z kvalifikací jednotlivců tak, aby nevyužité postupové místo
bylo přiděleno dalšímu jezdci ze skupiny a ne prvnímu nekvalifikovanému jezdci
z žebříčku FEI.
- úkol: JB prověří, zda byl již odeslán, případně jestli již někdo odpověděl.

8) Informace MŠ - Spring Junior Cup 2018
• Závody SJC 2018 se budou konat pod záštitou ČJF 1.-3.6.2018 v Poděbradech jako
kategorie CSN.
• Nově by měly být zařazeny také soutěže pro jezdce na pony.
• MŠ informovala SK o probíhajících jednáních s potencionálním sponzorem závodů, o
konkrétních výsledcích bude MŠ informovat po ukončení těchto jednání.
9) Informace ZŽ ze schůzky SCM se zájemci o reprezentaci
Schůzka zájemců o výběr do SCM- příprava ml.reprezentace Dne 9.10. 2017 proběhla v Praze
na Strahově schůzka se zájemci o účast ve středisku SCM. Letošní setkání bylo výjimečné tím,
že se jedná o nový projekt v rámci SCM a to o výběr a přípravu mladé reprezentace pod
vedením trenéra Tjarka Nagela. Ten by měl působit ve funkci reprezentačního trenéra a úzce
spolupracovat s národními trenéry SCM. Tjark povede SCM skupinu A, ve které bude asi 15 18 frekventantů všech třech kategorií ( děti, junioři, mladí jezdci). Výběr těchto jezdců
proběhne v pátek 20.10. 2017 v jezdeckém areálu ve Zduchovicích. Následující víkend by už
měl probíhat trénink s vybranými jezdci . Další trénink se uskuteční 24.-26.11. 2017. Termíny
soustředění v roce 2018 zatím ještě nejsou známy, stejně jako kontrolní závody a
reprezentační výjezdy naší mladé reprezentace. Toto vše by mělo být ujasněno na schůzce s
Tjarkem Nagelem , která proběhne při prvním setkání dne 20.10. ve Zduchovicích.
- úkol: Informaci o výběrech dodá ZŽ.
10) Diskuse (NSP, kategorizace 2018……)
• DK diskutovala potřebu zrevidovat stavbu parkurů v ČR a přizpůsobit ji mezinárodním
požadavkům
–úkol: připraví PM
• SK diskutovala nutnost apelovat na stavitele a hlavní rozhodčí, aby byla dodržována
dostatečná obtížnost parkurů, především u těch, které jsou kvalifikacemi na MČR.
Parkury by měly splňovat veškerá kritéria daná tabulkami v PJS
• Diskutováno neproplacení slíbeného příspěvku na vstupní poplatky Petra Maška na
školení stavitelů FEI l.tř v r.2015 a ll.tř v r.2016
- úkol: prověří u p.Kunzla JB

