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1.

ÚVOD

Ročenka obsahuje vybrané výsledky kontroly dědičnosti plemenných hřebců za rok 2010 a dle disciplin za období, které je
srovnatelné.
Změny v soutěžích (např. zavedení hvězdiček ve skokových) značně zkomplikovaly výpočty a prakticky znemožnily dlouhodobá
hodnocení plemeníků, která jsou na rozdíl od ročních objektivnější.
Upozorňujeme Vás, že výsledky zpracovávané v této ročence jsou výsledky pouze z klasických soutěží, které lze využít pro výpočet
kontroly dědičnosti. Žebříčky koní, které jsou uveřejněny, jsou pouze vedlejším „produktem“ vzniklým při zpracování KD plemenných
hřebců.
Do seznamu startujících koní byli v tomto roce zahrnuti pouze ti, kteří absolvovali minimálně 3 starty.
V seznamu se nemohou objevit koně, kteří nejsou evidováni v ÚEK Slatiňany a nemají přiděleno interní číslo. Komplikované
je zavedení sportujících plnokrevných koní do ÚE, neboť ta je již neeviduje (evidenci vede Jockey Club). Do ÚE je tedy hlásí ČJF, proto je
důležité, aby při žádosti o licenci obdržela kopii průkazu koně.
Pokud ve zpracování postrádáte některé starty svých koní znamená to, že výsledkové listiny ČJF neobdržela, nebo byly v takovém stavu,
že je nebylo možné zpracovat. Chyby, které bohužel v ročence vznikají, jsou důsledkem nekvalitního zpracování výsledků. Zpracovatelé často
zadávají bez kontroly chybná čísla licencí a tím ovlivňují hodnocení jak koní, tak i plemeníků.I když se stav podkladů rok od roku zlepšuje,
i v roce 2010 došlo k řadě chyb, které vznikly zejména u zpracovatelů a musely být opraveny ručně. Některé chyby však ani odhalit nelze.
Chyby vznikají především tím, že subjekty, resp. jezdci zasílají pořadateli závodů nedostatečně vyplněné přihlášky. Arabská pořadová
čísla, přidělovaná koním v licencích slouží právě k umožnění lepší identiﬁkace koní, avšak málokdo je používá.Velkým nešvarem pořadatelů,
resp. zpracovatelů je, pokud neznají správné číslo licence koně, zadat „nějaké“ číslo licence. Pokud existuje, tak systém automaticky přiřadí
start dotyčnému koni. Rovněž zkomoleniny cizích jmen a záměny písmen /např.C/K) komplikují zpracovatelům, zejména těm, kteří koně neznají, práci. Při zpracování je také nutné věnovat větší pozornost deﬁnování soutěží.. Zpracovatelé výsledků stále často zamění v čísle soutěže
označení kategorie pony za velké koně. Najít a odstranit vyjmenované chyby je pracné a časově velmi náročné a vydání ročenky se zbytečně
zpožďuje.

