
Zápis z jednání komise vytrvalosti 

Datum: 12.1.2016

Přítomni: P. Kopecký, Z. Žežulková, A. Hrdina, V. Dlouhý, P. Hladiš

host - V. Šebková

Bod Název Projednávané kroky Zodpovědnost Termín hlasování

1. Facebook základní informační zdroj je web čjf

předávání informací z webu čjf na stránku vytrvalosti na FB, název + stánku vytvoří P. Hladiš P. Hladiš průběžně všichni pro

2. Stránky vytrvalosti předání

kategorizace a žebříčky vytrvalosti stále na stránkách v majetku Litovových - jednání o 

předání zatím neúspěšné

diskutovat s pí. Litovovou a s p. Rejnkem o dalším postupu v tomto směru o předání a 

převedení dat na web čjf - dohledání faktur za správu webu v letech 2007-2014 na čjf P. Kopecký 31.1.2016 všichni pro

technické podmínky předání vyřeší s p. Litovovou P. Hladiš průběžně všichni pro

3. Gallop v současné době cca 4 licence v rámci vytrvalosti

ověřit možnost nákupu 1 licence pro disciplínu vytrvalost (subjekt čjf) P. Kopecký 31.1.2016 všichni pro

4. Pořádání závodů

vytvořit vzor jednoduché smlouvy pro rozhodčí/TD/veterináře - specifikace povinností a 

sankcí A. Hrdina/V. Dlouhý 31.1.2016 všichni pro

5. Projekty

Vyhlášení sezony 2015 Organizace - výběr místa, postavení programu, příprava  ppt prezentace V. Dlouhý/P. Hladiš 31.1.2016 všichni pro

Oslovení sponzorů P. Kopecký 31.1.2016 všichni pro

vyhlášení pořadatele - bude řešeno aktuálně na místě vyhlášení formou ankety P.Hladiš všichni pro

Školení Jezdci - pravidla bude specifikováno

TD/rozhodčí - oslovení pí. Miřátské - zjistit aktuální info, kolik rozhodčích potřebuje 

refreshment, příprava školení v Hoštce A. Hrdina 31.1.2016 všichni pro

Veterináři - zjištění stavu, organizace školení v Čechách a na Moravě (Hoštka, Těšánky) Z. Žežulková 31.1.2016 všichni pro

Další projekty viz. přiložená tabulka

budou průběžně zpracovávány a po schválení předány na vv čjf všichi průběžně všichni pro

6. Seriál Tůmovi

současné podmínky neodpovídají představám komise, manažer navrhne manželům 

Tůmovým jiné řešení sponzoringu pro hodnocení dodržení welfare koně P. Kopecký 31.1.2016 všichni pro

7. Pravidla žebříčky - současný stav dát jako NÚ do národních pravidel P. Kopecký 31.1.2016 všichni pro

základní změny - nepravidelnost chodů, povinné odpočinky, 

kategorizace - předložen nový návrh - diskutovány úpravy - upravený návrh připrava P. Kopecký/Z. Žežulková 15.1.2016 všichni pro

zjištění zda Gallop umí nastavit rychlostní limit (Kategorizace) a věk koně pro přihlášené 

jezdce P. Hladiš 15.1.2016 všichni pro

8. STP 2016

odsouhlasen současný návrh -požádat o výjimku vv čjf +  žádost o změnu všeobecných 

pravidel (VP - článek N.7, str. 10 - podmínky startů) P. Kopecký 17.1.2016 všichni pro

9. MČR 2016

Organizátor zrušil Cehnice - osloveni noví pořadatelé (Třeština, Borotín) - ověřit nový 

termín+podmínky pořádání od vv čjf (příspěvek) P. Kopecký 15.1.2016 všichni pro

10. Kalendář 2016 zrušení 2x závody v Cehnicích (včetně MČR)

ověření možnosti pořádání FEI závodů novým pořadatelem (Slavošov) - otázka možnosti 

změny termínu a finančních podmínek pořádní Z. Žežulková 15.1.2016 všichni pro

11. Pohledávka JK Gazalka Cehnice

návrh pí. Pařenicové - zaplatit fakturu za FEI závody v Cehnicích 2015 (1100 CHF) v rámci 

rozpočtu r. 2015 P. Kopecký ihned všichni pro

komise se shodla, že nemůže hospodařit s prostředky přidělenými disciplíně vytrvalost pro r. 

2015

12. Rozpisy formulář schválen legislativní komisi na konci r. 2015

ověřit situaci v systému schvalování rozpisů pro rok 2016 T. Hrdina 15.1.2016 všichni pro

13. Reprezentační řád, Etický kodex

komise neprodlužuje platnost reprezentačního vytrvalostního řádu 2015 a navrhuje zrušení 

Etického vytrvalostního kodexu (platí Reprezentační řád čjf a Všeobecná pravidla) P. Kopecký 15.1.2016 všichni pro

Reprezentační podmínky (výběr jezdců pro světové/evropské soutěže) budou řešeny při 

dalším jednání komise nejpozději do termínu pořádání prvních národních závodů

14. Web čjf - aktualizace

aktualizace informací na webu vytrvalosti - seznamy veterinářů, rozhodčích, TD, cvičitelů, 

FAQ P. Hladiš průběžně všichni pro

aktualizovaný seznam TD, rozhodčích T. Hrdina 31.1.2016 všichni pro

aktualizovaný seznam veterinářů Z. Žežulková 31.1.2016 všichni pro

aktualizovaný seznam cvičitelů T. Hrdina průběžně všichni pro

FAQ - aktualizace změn T. Hrdina průběžně všichni pro

Kalendář - aktualizace po vyřešení změn P. Kopecký průběžně všichni pro

Reprezentace - aktualizované informace - rozdělení apod. Z. Žežulková 31.1.2016 všichni pro

Dokumenty - rozdělení aktuální - platné, archiv P. Kopecký 31.1.2016 všichni pro
Aktuality - Cehnice - zrušení P. Hladiš ihned všichni pro

Příloha 1. Seznam projektů

Název projektu Hlavní myšlenka

Účel projektu (preferované 

okruhy)

1. MS mladých koní Zabezpečení výjezdu, podpora rozvoje špičkových koní Reprezentace

2. MS seniorů Kontrola koní před odjezdem, + 1 veterinář (v případě 4 + více koní) Reprezentace

3. ME juniorů Zabezpečení výjezdu (vet, chief of equip, doprava), podpora mládeže na nejvyšší úrovni

Reprezentace/podpora 

mládeže

4. Školení pravidla Školení jezdců - informace o nových pravidlech, kategorizaci, vyhlášení sezony 2015 Vzdělávání sportovci

5. Školení veterináři refreshment veterinářů 2x - Čechy, Morava Vzdělávání funkcionáři

6. Školení rozhodčí + TD refreshment rozhodčích + TD 1x Vzdělávání funkcionáři

7. Školení reprezentace školení v zahraniční stáji 

Podpora 

mládeže/reprezentace

8. Junioři projekt podpory  500 Kč příspěvek na startovné na všech úrovních jezdcům do 18ti let včetně Podpora mládeže

9. Podpora pořadatelů příspěvek  na rozhodčího/veterináře  včetně dopravy Závody

10. Žebříčky mladých koní např. odměna nejlépe vedeným koním během sezony (5, 6 letým) Rozvoj disciplíny

11. Děkovací list např. motivace pro všechny hobby jezdce, pravidla + požadavky na ZZVj-e na zadní straně Rozvoj disciplíny

12. Práce komise zabezpečení cestovních náhrad apod. + správa kategorizace/FB apod.

Práce komise (není 

preferovaný okruh)

13. ZZVj-e 500 kč příspěvek na složení licence Rozvoj disciplíny

14. Startovní čísla pořízení 500 startovních čísel (trika, vesty) Rozvoj disciplíny


