
Zápis z jednání  komise spřežení ČJF

30.11. 2016

Přítomni: ing. Jiří Kunát, Jaroslav Pavel, Pavel Drbohlav

Omluveni:  Josef Trojanec, Jaroslav Kosař

- J.Kunát informoval o schůzce manažerů komisí s představiteli ČJF ( prezidentka, víceprezident pro ekono-
miku, víceprezident pro sport, generální sekretář. )

              Ze schůzky vyplynulo, že Federace bude hradit pouze vrcholné soutěže typu MS, ME, CAIO, SJH a to ve výši 
              startovného.
              Případné další požadavky ( veterinář, trenér,… ) musejí být hrazeny z jiných  ( soukromých ) prostředků.

- Komise nedostala k dnešnímu dni vyjádření k uvolnění prostředků na navrhované projekty ( příspěvek pořa-
datelům, vyhodnocení sezóny v Humpolci, nákup vysílaček, míčků k parkuru,… )

- Dne 11.3.2017 proběhne Galavečer  ČJF na Žofíně, kde bude za spřežení vyhlášen vždy nejlépe umístěný za 
každou kategorii v poháru spřežení.

- V rámci jednání komise proběhla schůzka se zájemci o reprezentaci v příštím roce. Byla nastíněna koncepce 
přípravy na vrcholné soutěže: MS 2, ME 4, případně MS pony.

- Trenérem reprezentace pro rok 2017 byl vybrán Jiří Nesvačil st.

- Budou určeny termíny soustředění  ( počínaje lednem, vždy jednou za měsíc ). Koordinaci soustředění zajistí
J. Pavel.

- Komise spřežení vyzývá všechny zájemce o reprezentaci v zahraničí  ( se zájmem kvalifikovat se na šampio-
náty ), aby se nahlásili J. Pavlovi na e-mail: jrp2000@seznam.cz a uvedli kategorii, v níž budou soutěžit. Ter-
mín pro nahlášení: do 25.12.2016.

- Komise spřežení chce zmapovat majitele licence Instruktor a trenér pro spřežení a pracovat s dalšími zájem-
ci o získání těchto oprávnění. Cílem je zaktualizovat seznam stávajících a především aktivních držitelů těchto
oprávnění.

- Komise spřežení bere na vědomí účast rozhodčích na FEI seminářích: J. Pavel ( Schlosshof 3.-5.3. 2017 AUT ),
J. Kunát, J. Trojanec ( Poznaň 24.-26.3. 2017 POL )
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- komise bude iniciovat u pořadatele MČR 2017 ( Dostihový spolek Pardubice ) jednání o možnosti změny ter-
mínu pořádání Mistrovství ( 22.-24.9.). Důvodem je souběh termínu MČR a MS 2 Lipica, což by mělo za ná-
sledek oslabení účasti národního šampionátu v kategoriích dvojspřeží a čtyřspřeží.

- Komise spřežení dává na základě žádosti Východočeské oblasti souhlasné stanovisko ke jmenování Mgr. Ale-
ny Brixí národní rozhodčí pro spřežení.

            Zápis vypracoval: Jaroslav Pavel


