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Zápis z jednání  
Skoková komise ČJF 

č. 1/2022 
Den konání 6.1.2022 
Místo konání Zduchovice 
Čas  Od 18.00 Do 21.00  

     
Přítomnost členů komise Sylvie Boušková přítomna 

Jarmila Beranová přítomna 
Markéta Šveňková přítomna 
Roman Drahota přítomen 
Zdeněk Žíla přítomen 
Petr Mašek přítomen 
Aleš Suchánek přítomen 
Marek Javorský přítomen 

Přítomnost hostů Radek Rouč Prezident ČJF 
Přítomnost dalších osob  Pavel Vachutka Šéftrenér SCM 

  
 

Program jednání: 
1. Přihlášky a doporučení pro YRA 2022  
2. Refreshing stavitelů 
3.    SCM 
4. Systém přihlašování na závody 

       5.  
       6.  
       7.  
       8.  
       9.  
     10.  
 
Průběh jednání a závěry: 

1. Přihlášky a doporučení pro YRA 2022 
 
SK obdržela 4 přihlášky do YRA 2022.  
Nominace bude uzavřena 10.1.2022. 
Ze zatím došlých přihlášek sestavila toto pořadí nominací jezdců: 

1. Tereza Svobodová 
2. Anna Held 
3. Sofie Najmanová 
4. Petra Pařenicová 

Při sestavování pořadí nominace SK přihlížela ke sportovní kariéře žadatelů a 
vzhledem k časové náročnosti projektu, také k ukončené školní docházce. 
Výběr jezdců pro letošní ročník YRA se bude konat 7.- 8.2.2022 
v Peelbergenu. 
 

 
závěr/úkol 

 

2. Refreshing stavitelů 
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SK navázala na předchozí komunikaci na téma refreshingu stavitelů. 
Refreshing stavitelů bude rozdělen na dvě části, českou a moravskou. 
Hlavním školitelem moravské části bude Magdolna Erdélyi, asistenty budou 
Robert Smékal, Petr Mašek. 
 
Hlavním školitelem české části bude Marc Debaere, asistenty budou Petr 
Mašek, Zdeněk Krpela, Jan Šíma. 
 
Obě části refreshingu proběhnou do konce února 2022.  
 
Formát školení a jeho časová náročnost bude upřesněna před zahájením 
registrace uchazečů. 
 
 

 
závěr/úkol 

Realizací je pověřena Sylvie Boušková a Aleš Suchánek 

3. 
 
 

SCM 
 
Pavel Vachutka (hlavní trenér SCM - host SK) představil komplexní model 
SCM a nejbližší plány v sezoně 2022.  
První soustředění proběhne ve Zduchovicích 7.-10.1.2022 a bude rozděleno 
na dva dvoudenní cykly.  
Jezdci si hradí spoluúčast ve výši 500 Kč/den na jezdce. Za každého dalšího 
koně uhradí 500 Kč/den. 
Kapacita byla pro tento termín navýšena na cca 40 dvojic.  
  
Další akcí SCM 2022 bude soustředění s Tjarkem Nagelem plánované na 
poslední lednový víkend. 
Následně bude upřesněn další program SCM 2022 a systém nominací dvojic 
pro reprezentační výjezdy. 
  
SK vyjádřila potřebu transparentní komunikace témat souvisejících s SCM i 
prostřednictvím webu ČJF a stránky SCM. Prezident Radek Rouč vyslovil 
jménem VV ČJF celému projektu maximální podporu. 
  
 
 

 
závěr/úkol 

 

4.  
Systém přihlášek na závody v JISu 
 
SK vyjádřila potřebu podrobně analyzovat možnosti úprav systému 
přihlašování na závody tak, aby přihláška zadaná jezdci v systému JIS byla 
závazná a měla pro pořadatele maximální možnou vypovídací hodnotu, a to 
před závody i v jejich průběhu. Stále častěji se jezdci přihlašují na více závodů 
v jednom termínu, a nezruší původní přihlášky nebo se nahlásí do zcela jiných 
soutěží jen za účelem získání místa na daných závodech a v průběhu závodů 
se pak přehlašují do soutěží, do kterých mají odpovídající výkonnost.  
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SK bylo navrženo několik možností úprav, které by měly následně být 
předmětem diskuze mezi VV ČJF, SK a dalších zainteresovaných komisí. 

 
závěr/úkol 

 

5.  
 

závěr/úkol  
 

6.  
závěr/úkol  

7.  

závěr/úkol  
8.  

závěr/úkol  
9.  

závěr/úkol  
10.  

  
  
  
  
  
  
  
  

Doporučení komise výkonnému výboru: 
1. 
 
 

 
 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

 
 

 

 
        Zapsal:Suchánek 


