
 

   

Zápis z komise 30.10.2019  

Přítomni: 

- Zuzana Žežulková¨ 

- Lucie Krejčová 

- Antonín Hrdina 

- Jitka Schovánková 

- Vladimíra Šebková 

Host: Ladislav Smudek 

 

1. Změna FEI pravidel – komise projednala navrhované změny vytrvalostních pravidel pro rok 2020 a 

zpracovala svá doporučení pro delegáta ČJF na FEI General Assembly v Moskvě. (ZZ) 

2. Kontrola minulého zápisu  

a. Budislavice – T.H. nemá dokončený subjekt 

b. MČR 2021 – komise diskutovala o možnosti uspořádání MČR v Kolesách, vzhledem 

k oblíbenosti místa mezi jezdci. Komise shledala nezbytnost změny termínu, doladění trati 

(dojednání vstupu na pozemky Národního hřebčína v Kladrubech) a celkové organizace soutěže 

pro zvážení návrhu. 

c. 14. -15. 3. 2020 – OPP pro juniory v Kolesách – drezurní a cvalové soustředění 

i. V případě neúplného obsazení juniory možnost účasti seniorů za úplatu 

d. Vyhlášení 6. 3. 2020 – Kralovický dvůr – výzva na rok 2021 na nové místo 

i. Věra Studená návrhy keramických výrobků 

ii. Stuhy pro TOP 10 

iii. Prezentace na vyhlášení (VS) – výzva fotky (JS) – na mail vytrvalosti 

e. Rozpisy – na jaře výzvu na zasílání rozpisů na AH, kvůli kontrole vzhledem k novým pravidlům 

f. Kalendář závodů – AH u Hoštky 

g. Podpora pořadatelů 2019 – finanční podpora rozdělena dle účasti jezdců na jednotlivých 

závodech. AH rozeslat připravené faktury. 

h. Povinné školení/refresh rozhodčích – Kevin Croke přijede 8.2.2020 AH uvědomit rozhodčí 

emailem. 

i. Soustředění juniorů - cvičný závod – JS pošle návrh, zkusíme začlenit do OPP 

j. Zkušební závod pro repre seniory – hvězdoví koně, 2 rychlostní skupiny (18? Vs. 15?), trénink 

spolupráce ve skupině. Z těchto koní se bude přednostně vybírat pro teamové soutěže 

mezinárodní. 

k.  FB stránky vytrvalosti slouží pouze jako informační kanál komise vytrvalosti/ČJF 

l. Národní pohár – teamová soutěž (na úrovni L) – ZZ – teamy podle oblastí – vyřešit s ČJF 

3. JIS  – výsledky závodů se budou importovat do JISu, Domluvit s M. Blažkem parametry, které 

potřebujeme vidět v kartě koně a jezdce – kategorizace, rychlosti, odpočinky (ZZ)  

4. Na příště – prostudovat návrh vzdělávání od TT 

 

Velenka 30.10.2019 

MVDr. Zuzana Žežulková 

 

 


