
Jednání komise vytrvalosti 12.9.2019  

 

Přítomni:  

MVDr. Zuzana Žežulková, Antonín Hrdina, Jitka Schovánková, Ing. Vladimíra Šebková, MGr. Lucie Krejčová 

 

• STP 2020 (pro 5, proti 0) 

  
STP MČR senioři 120km 
Kvalifikace: úspěšně dokončená 1 soutěž minimálně stupně ST nebo CEI**, případně úspěšně dokončené MČR 
2018 nebo MČR 2019, platí pro jezdce i koně. Kvalifikační soutěž musí mít jezdec i kůň splněnu ve dvojici a to 
v rychlosti minimálně 14km/h nebo s výsledkem maximálně 120% času vítěze. Termín splnění kvalifikace – od 
1.1.2018 
 
STP MČR junioři a ml. jezdci 80 km 
Kvalifikace: úspěšně dokončené 2 soutěže minimálně stupně S, nebo CEI* případně úspěšně dokončené MČR 
2018 nebo MČR 2019, platí pro jezdce i koně. Jednu z kvalifikačních soutěží musí mít splněnu jezdec a kůň ve 
dvojici. Termín splnění kvalifikace – od 1.1.2018 
 
Soutěž CEI*, která počtem kilometrů odpovídá národní soutěži ST, může být považována za kvalifikační soutěž. 

 

• MČR – Budislavice  

� projednat s JK Eques pořadatelství nebo zaregistrovat spolek JS Hrdina-Borotín 

• AH (ASAP) 

 

• Schvalování kalendáře závodů 2020/rozpisů 

� AH styčnou osobou pro komunikaci s pořadateli, zodpovídá za rovnoměrné a logické rozvrstvení 

závodů v kalendáři + konzultace rozpisů tak, aby odpovídaly aktuálním pravidlům (do konce 

listopadu) 

 

• Seminář Agnes Benamou-Smith 

o ZŽ kontaktuje Ing. Cyrila Neumanna a zajistí posluchárnu, ubytování a stravování pro zúčastněné 

(ASAP) 

o JS – osloví Silviu Potočnou ohledně tlumočení (ASAP) 

o Účastnický poplatek 800-1000Kč dle počtu zájemců 

 

Koncept vzdělávání 

• Refreshmenty rozhodčí/TD  

o Kevin Croke – case to case školení pravidel (T. Terber hlídat národní úpravy) 

o ZŽ předjedná v Pise (9/2019) 

o Leden/únor 2020 

 

• Podmínka žádosti o FEI rozhod čího/TD  – musí být národním rozhodčím (pro 5, proti 0) 

 

• Stewardi  

o ZŽ - poslat koncept stewardů ke konzultaci všem členům komise 

o VŠ - prostudovat FEI specifikace funkce (do října) 



 

• Soustředění juniorů 

o Při závodech udělat školení + závod pod vedením 

o JS – připravit podrobnosti (letos) 

 

Reprezentace (pro 5, proti 0) 

• Závod teamu – udělat trénink pro reprezentaci – 60 km (Kolesa) společně jako uzavřený team 

• Společný trénink v Chuchli – max. 2x před vrcholem sezony – termíny v lednu 

 

Databáze + ostatní IT záležitosti 

• JS - na FB „Česká vytrvalost“ dát informaci, že do vyřešení situace nebudou fungovat žebříčky + umísťovat 

prozatímně zprávy na tento FB  

• ZZ – naučit se umísťovat zprávy na web ČJF/vytrvalost (1/2 9.) 

• ZZ – poptat převedení databáze výsledků (pokud ji získáme) nebo alespoň její pokračování pod JIS – oslovit 

D. Žoch, M.Blažek 

• Na stránkách disciplíny vytvořit složku fotografie – možnost vkládání fotografií + odkazů na videa 

 

Vyhlášení 

• VŠ – oslovit p. Ženkla a paní Holou ohledně termínu (ASAP) 

• AH - oslovit Věra Studená – zajištění pohárů 

 

Odměny jezdc ům: (pro 5, proti 0) – návrh komise vytrvalosti 

• ME/MS/WEG + CEIO 

o Startovné, veterinář, chief-equip 

o Příspěvek na cestovné - 6 Kč/1 km za ujeté km (podle google maps) 

 

• Ostatní soutěže 

o Senioři - Startovné na každou kvalifikační soutěž 3* ve dvojici (pokud dokončí) 

o Junioři – Startovné na každou kvalifikační soutěž 2* ve dvojici (pokud dokončí) 

o Příspěvek na cestovné dle možností ČJF 

 

Reprezentační výjezdy 2020 – ZŽ (do konce října) 

 

Národní pohár 

• Národní pohár na konci roku (Kolesa) v soutěži L – 3-4 nejlepší jezdci podle žebříčku z oblasti se zúčastní 

finálního závodu jako teamová soutěž (složení minimálně 1 junior) – kvalifikace 2 L 

• ZŽ zpracovat koncept (1/2 10) 

 

 

 

 



Materiální podpora pro pořádání vytrvalostních závodů 

• Vysílačky 10 ks 

• Časomíra 2x (stačí digitální hodiny s velkými číslicemi) 

• Vestičky (veterináři, TD, rozhodčí, stewardi) + čísla 100 ks (LK najít jaké potřebujeme) 

• Agregát (5,5 KW minimálně)  

 

 

ZZVJ-E 

• Manuál pro studium – oživit archiv 

 

 

 

MVDr. Zuzana Žežulková 

Předseda odborné komise vytrvalosti 


