
Zápis ze schůze komise všestrannosti ČJF konané dne 4.9.2015 v Brně 

 

Přítomni: Daniela Diringerová (DD), Simona Heidenreichová (SH), Antonín Klauz (AK), Lukáš Létal (LL), 

Ludmila Šedá (LŠ), Pavel Vaněk (PV) 

Omluveni: Roman Falta (RF) 

 

 

Informace různé:  

 

- Bezpečnostní komise – nové složení: Bohumil Rejnek, Simona Heidenreichová, Lukáš Létal 

 

- ME juniorů Bialy Bór (POL) – byla podána informace o průběhu naší účasti – velice kladně byla 

hodnocena účast MVDr. Pavly Kohoutové. 

- ME RR Helvoirt (NED) soutěže CIC2* se zúčastnili jezdci Příhoda a Opravilová. Komise odsouhlasuje 

úhradu vstupních poplatků (viz podmínky financování reprezentačních startů) 

- Informace o závodech CNC ve Vrchovanech – závody byly připraveny a organizace proběhla 

vpořádku, informaci podal p. Klauz 

- V roce 2016 proběhne v ČR refreshing veterinářů FEI pro všestrannost. Komise doporučuje pro účast 

MVDr. Přikryla, MVDr. Tůmovou a MVDr. Trundu. Další zájemci o účast se mohou přihlásit na adresu 

komise.vsestrannost@cjf.cz. Doplnění doporučení k účasti – MVDr. Monika Najmanová 

- V pátek 30.10.2015 (celý den – začátek školení a školitelé budou upřesněni) proběhne v Pardubicích 

školení stavitelů, TD, rozhodčích a dalších zájemců. Předběžný program - stavba tratí, bezpečnost ve 

všestrannosti, organizace závodů, připravované změny pravidel včetně použití žlutých karet atd. 

Absolvování školení je podmínkou pro zařazení do seznamu funkcionářů majících oprávnění pro 

činnost v roce 2016.  Z důvodů organizačních je nutno zaslat přihlášku na adresu 

vsestrannost@email.cz. (Předpokládá se uspořádání tohoto školení ještě v jednom termínu ale 

zřejmě až na jaře 2016).  

- Od roku 2016 se připravuje změna do pravidel – kategorizace jezdců všestrannosti jako doplnění 

pravidel k povinným kvalifikačním postupům do jednotlivých stupňů obtížnosti soutěží. Navrhována 

je kategorie A a ostatní jezdci – zařazení do kategorie bude možno měnit pouze k 1.1. roku 

následujícího. Podmínky zařazení do kategorie A včetně kvalifikací budou po schválení doplněny 

v pravidlech všestrannosti platných od r. 2016. 

- Ve dnech 21.-23.8.2015 se zúčastnila mezinárodních závodů v Hambachu soutěže CIC1* jezdkyně 

Romana Mayer. Jezdkyně byla přihlášena, i když nebyla registrována pro rok 2015 za subjekt ČJF a 

neměla platnou členskou a jezdeckou licenci, což bylo potvrzeno pracovnicemi sekretariátu ČJF po 

kontrole databáze ČJF. K vyjádření uvedeného stavu byla požádána generální sekretářka. K dnešnímu 

dni jsme odpověď neobdrželi. Žádáme VV o prověření uvedeného stavu a dále o vyjádření legislativní 

komise.  

- Žádáme sekretariát ČJF o zajištění aktualizace oficiálních funkcionářů ve všestrannosti v databázi 

FEI. 
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        Nové úkoly:  

 

1. Zpracovat podmínky pro získání kvalifikace TD a NTD pro všestrannost SH 
PV 

 

2. Zpracovat tiskopis pro rozpisy národních závodů, který bude povinně 
používán po jeho schválení od 1.1.2016 pro soutěže všestrannosti. 

LŠ 
 

 

3. Zpracovat tiskopis přihlášky na národní i mezinárodní závody v souvislosti 
se zavedením povinných kvalifikací (kvalifikace dořešit také v rámci systému 
on-line přihlašování) – používání od 1.1.2016 

LL  

 

 

 Úkoly z předchozích jednání: 
 

  

1. Příprava rozpočtu komise všestrannosti na rok 2016 – bude sestaven plán 
činnosti komise, ze kterého se bude vycházet pro stanovení rozpočtu 

 Trvá 

2. Je třeba pracovat na propagaci discipliny všestrannost ve spolupráci 
s odbornými časopisy, medii a zaangažovat do této činnosti další 
spolupracovníky 

 
 

Trvá 

3. Průběžně je třeba připravovat případné změny národních pravidel 
všestrannosti pro rok 2016, aby byly možné jejich předložení ke schválení 
do konce října 2015.  
Návrhy v písemné formě lze zasílat na  vsestrannost@email.cz 

LŠ trvá 

9. Přihlašování na mezinárodní závody 
Bude zpracován manuál pro přihlašování, dokládání a kontrolu kvalifikací 
na mezinárodní závody, který bude po schválení závazný pro všechny 
přihlašovatele. Předpokládá se, že všechny přihlášky pro mezinárodní 
závody bude zpracovávat a přihlašovat komise všestrannosti. 

LL trvá 

11. Koncepce spolupráce s oblastmi 
Pro zajištění spolupráce komise s jednotlivými oblastmi je třeba oslovit 
každou jednotlivou oblast ohledně stanovení jejich kontaktní osoby pro 
všestrannost. Kontaktní osoby z oblastí se budou podílet na zpracování 
systému spolupráce oblastí a komise všestrannosti.   

PV trvá 

 

Další jednání komise všestrannosti – 28.9.2015 (pondělí) Střítež u Jihlavy 

 

Zapsala Šedá 

Kontrola zápisu Diringerová 
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