
Zápis ze schůzky Voltiž – Gallop – Dvoukolové soutěže  

Datum:  15.10.2014  16:00,   Ostrava-Kunčičky  

Přítomni:   p. Andrea Videnková, p.Michaela Guznar-Růžičková, p. Jaroslav Konečný, ing. 

Ivo Podešť  

  

Cílem bylo vyjasnit a specifikovat požadavky na úpravy programu, zejména ve vztahu ke 

zpracování dvoukolových soutěží.  

Na základě diskuse byly definovány následující body:  

a)      Upravit program tak aby i u dvoukolových soutěží zpracovával vždy počet soutěžících (nikoli 

počet startů)  

b)      Upravit výsledkové sestavy pro jednotlivá kola tak aby uváděly datum daného kola ( ne 

datum soutěže)  

c)       Upravit celkovou výsledkovou sestavu dvoukolovky tak, aby neuváděla rozhodčí u stolků.  

d)      Upravit vyřazování soutěžících z dvoukolových soutěží, umožnit operativnější přeřazování 

soutěžících v kategoriích  

e)      Umožnit tisk hlasatelské startky samostatně i pro druhé kolo  

f)       Upravit nástroj pro prvotní třídění pořadí startujících. Doplnit výraznější rozlišení 

jednotlivců, dvojic a skupin  

g)      Rozšířit tabulku bodové penalizace za pády tak aby obsahovala hodnoty 0,5 – 1 - 2 body (na 

všech místech).  

h)      Do zadávání výsledků doplnit příznak zadaný výsledek a při vstupu do soutěže nabízet 

prvního nezadaného soutěžícího.  

i)        Umožnit předdefinovat typ zobrazeného zadávacího formuláře (1. 2. kolo, povinná – volná – 

technická)  při vstupu do zadávání výsledků  

j)        Doplnit novou formu formuláře pro zadání um. dojmu u technické sestavy (vzor formuláře na 

schůzce předán)  

k)      Doplnit variantu zpracování družstev. Princip: nad hotovými výsledky družstva složená ze 

soutěžících napříč soutěžemi jednotlivců. Každé družstvo má pak právě 4 soutěžící u kterých 

se bere vždy jejich celkový výsledek. Výsledek družstva je pak průměrem ze tří nejlepších 

výsledků členů družstva. Výsledková sestava uvádí pouze celkové výsledky členů a výsledek 

družstva, neuvádí se rozhodčí u stolků.  



l)        Doplnit variantu kombinované soutěže jednotlivců, kdy se vyberou soutěžící napříč 

soutěžemi jednotlivců a pořadí se stanovuje pouze z jejich celkových výsledků. Výsledková 

sestava uvádí pouze celkový výsledek, neuvádí se rozhodčí u stolků.  

m)    Opravit prvotní chybné třídění u celkové výsledkové sestavy dvoukolové soutěže  

o)  Zkontrolovat průměrné známky ve výsledcích koní. Koně se rozdělují zvlášť do kategorie 

startu v jednotlivcích a zvlášť start skupin a dvojic. Do známky se vždy započítává pouze start 

ve cvalu. Příklad: Závod v Čeladné (ukázáno na schůzce), kůň Rubikon – skupiny – 3 starty 

souhlasí, známka však neodpovídá průměru.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------  

Další postup:  

Do 20. října. 2014 stanovíme časovou náročnost jednotlivých požadavků a dáme k dispozici 

ke konečnému rozhodnutí  

tak, aby bylo možné během měsíce listopadu odsouhlasené úpravy realizovat.  

  

Zápis provedl: ing. Ivo Podešť  

 


