Zápis z 30. zasedání VV ČJF - 11. 04. 2017
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Martin Blažek /MB/, Jaroslav Hupka /JH/, Ing. Eva Pařenicová /EP/, Ing. Olga Plachá
/OP/,JUDr. Kateřina Říhová /KŘ/, Ing. Gabriela Valeriánová /GV/
Omluveni: Bohumil Rejnek /BR/
Hosté: Marek Holub /MH/, Ing. Jaroslav Kunzl /JK/
od 13.35: Ria Lacina Hoffmeisterová, Jana Rosická, Jarmila Beranová, Ing. Renata
Habásková, Ing. Jiří Kunát
Zasedání VV bylo zahájeno v 9.45 úvodním slovem paní prezidentky.
1. Program VV
a. Návrh na vyřazení jednání o bodu 4.5 Úprava dokumentu vzdělávání
Hlasování: 1/5/0
b. Program VV odsouhlasen beze změny
Hlasování: 6/0/0
2. VV vzal na vědomí zápis ze svého 29. zasedání
Hlasování: 6/0/0
3. Ing. Plachá přednesla návrh na jmenování generálního sekretáře pana Ing.
Jaroslava Kunzla.
Hlasování: 5/0/1
4. VV schválil návrh kurzu pro nové stewardy ČJF všech disciplín, doškolování
pro stewardy ČJF - viz materiál 4.1.1
Hlasování: 6/0/0
5. VV schválil návrh na zvýšení kvalifikace na NR pro skoky (R. Líkařová, S.
Boušková) - viz materiál 4.2.1
Hlasování: 6/0/0
6. VV projednal návrh na aktualizaci školitelů rozhodčích a stavitelů parkuru –
viz materiál 4.3.1- následovně:
a. schvaluje školitelku rozhodčích pro skoky Mgr. Stanislavu Zemanovou
Hlasování: 6/0/0
b. schvaluje školitelku stavitelů parkuru Janu Holou
Hlasování: 6/0/0
Návrh na schválení školitele Alekose Pejose (rozhodčích i stavitelů) vrací
sekretariátu a OV k doplnění kvalifikace pro dané funkce.

Na základě výše uvedeného schválení jsou seznamy školitelů doplněny o paní
Janu Holou a paní Mgr. Stanislavu Zemanovou.
7. VV jednal o aktualizaci hlavních komisařů a komisařů ZZVJ - viz materiál 4.4.1
s těmito závěry:
Souhlasí se zařazením Milady Gašparové a Josefa Hrabálka mezi hlavní
komisaře Jihomoravské oblasti
Hlasování:6/0/0
Souhlasí s vyškrtnutím Antonína Jeřábka ze seznamu komisařů
Hlasování: 6/0/0
8. VV projednal materiál Podmínky pro získání kvalifikace rozhodčího v jezdectví
– viz materiál 4.5.1. Po diskuzi byl předložený materiál jako celek odmítnut.
Hlasování: 0/4/2
V návaznosti na potřebu upřesnění podkladu schváleného v této věci na 29.
jednání VV schválil dílčí změny pro plnění praxe kandidáta na drezurního
rozhodčího specialistu, které budou promítnuty do dokumentu Vzdělávání.
Hlasování: 6/0/0
Dále bylo přijato následující přechodné ustanovení:
Úprava

Všichni národní rozhodčí, kteří k 11. 4. 2017 v minulosti již samostatně rozhodovali stupeň
TT, mohou nadále rozhodovat soutěže tohoto stupně. Od 1. 7. 2017, mohou tento stupeň
obtížnosti rozhodovat pouze ti národní rozhodčí, kteří se účastnili školení a úspěšně složili
zkouškou na stupeň TT do tohoto data.

Hlasování:6/0/0
9. VV schválil Návrh na podporu dětí a juniorů (reprezentantů) na přípravu na
ME z prostředků ČOV, kdy se jedná konkrétně o podporu účasti na jedněch
kvalifikačních závodech pro jednoho jezdce - viz materiál 5.1.1
Hlasování: 5/0/1
10. VV schvaluje podání projektu oblasti Praha ČJF v rámci dotačního programu
hlavního města Prahy I. Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěžní
aktivity) na období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018 - viz materiál 5.3.1
Hlasování: 6/0/0
11. VV projednal žádost odborné komise o schválení pořízení technického
vybavení. Předložená žádost, vzhledem k neexistenci Pravidel, nemohla být
odsouhlasena. V této souvislosti:
a. GV nabízí pomoc při přípravě Směrnice “povinná struktura předkládaných
návrhů” - zajistí GS
b. OP ukládá zpracovat Směrnici na materiální zajištění práce komisí
(notebooky, tiskárny apod.) - zajistí GS

12. VV schválil žádost o jmenování reprezentace – viz materiál 6.1.1
Hlasování: 6/0/0
13. VV schválil nominaci reprezentace na CSIO v Linci 4. - 7. 5. 2017 (viz materiál
6.2.1) s těmito úpravami:
Nebude nominován oficiální veterinář.
Hlasování: 6/0/0
14. VV schválil návrh na vyhlášení Národního poháru ČJF mládeže – Reining
2017- materiál 6.4.1 + 7.4.1
Hlasování: 6/0/0
15. VV schválil návrh na vyhlášení Styl šampionátu ČJF ve všestrannosti 2017
pro děti a juniory – viz materiál 6.6.1 - s úkolem doplnění rozpočtu
Hlasování: 6/0/0
16. Hlasování Per Rollam:
Materiál 4.6.1 - zvýšení účastníků na ZVJJ 9. 4. 2017 na 22
Hlasování 7/0/0
Materiál 4.6.2 - schválení pí L. Letvancové národním rozhodčím endurance
Hlasování 5/0/2
Materiál 6.8.1 - účast na jednání Dunajsko alpský pohár, Ing. Kunát
Hlasování 6/0/1
Materiál 6.9.1 - kontrolní závody SCP drezura
Hlasování 4/0/3
Materiál 6.10.1 - úprava kalendáře 8.4. Opřetice
Hlasování 6/0/1
Materiál 7.1.1 - schválení zásad KMK
Hlasování 7/0/0
17. VV projednal návrh na proplácení náhrad vedoucím repre družstev – viz
materiál 6.11.1. – 3. s tímto stanoviskem:
- Nutno dopracovat spolu se Směrnicí, zahrnující mj. rozsah povinností s
ohledem na věk účastníků výjezdu, nelze kombinovat s jinou rolí (funkcí) v
rámci jednoho výjezdu, návrh smlouvy se šéfem ekipy.
18. VV schvaluje v souladu s VP článek 110:
Soutěž č. 6: ,,48. JARNÍ CENA Slavia VŠ Plzeň” uvedenou v rozpise
pořadatele Jezdeckých klub Slavia VŠ Plzeň, z. s. s datem konání závodů 6. –
7. května 2017 - materiál 7.2.1
Hlasování: 6/0/0

19. VV schvaluje v souladu s VP článek 110: soutěže č. 4.1.3. uvedenou v
rozpise,,36. Jezdeckých závodů v Dešné” s datem konání závodů 25. 6. 2017
– materiál 7.3.1
Hlasování: 6/0/0
20. K návrhu středočeské oblasti - porušení pravidel při závodech spřežení 12. 3.
ve Zduchovicích má VV za to, že má být řešeno v kompetenci oblasti
(zahájení disciplinárního řízení, jeho vedení).
21. JH upozorňuje na nesoulad v pojmenování předsedů komisí jednotlivých
disciplín na webu ČJF (publikované označení funkce “manažer” nemá oporu v
legislativě ČJF)
GS zajistí nápravu.
V 13:15 přerušeno jednání – přestávka na oběd
V 13:35 pokračování v jednání za účasti předsedů, zástupců komisí disciplín
– viz presence
Ing. Kunát , Spřežení:
- Pořadatel samostatného společenského večera disciplín spřežení a
všestrannost předložil žádost o příspěvek, ze strany VV však nebyl
příspěvek schválen, vždy se pracovalo s jedním večerem na Žofíně.
Přesto tento model není dogma pro příští roky. VV je otevřen návrhům a
diskuzi
- P. Kunát tlumočil pozvání na Rudolfův pohár v Kladrubech 20. - 23. 4.
- Dotaz ohledně repre oblečení, je nutné zkoordinovat zadání u dodavatele,
zajistí GS
- P. Kunát podal info o jednání s organizátory Dunajsko alpského poháru,
zřejmý potenciál do budoucna po generační obměně ve vedení DAP
- OP upozornila na očekávanou potřebu nominace stavitele parkuru na MČR
Ing. Habásková, Drezura
- Formulovala celou řadu věcných poznámek ke smlouvám s pořadateli MČR
- K nominaci funkcionářů na MČR
o potvrdila potřebu zahraničních rozhodčích, nemusí být nutně FEI
kategorie
o nominaci tak, jak byla předložena na 29. VV, považuje za optimální
Jana Rosická a Ria Lacina Hoffmeisterová, Pony
- NP ČJF dětí a mládeže, termínový kalendář
o Momentálně chybí termíny jednoho kola resp. termín a propozice
finálového kola
Pony komise dopracuje a předloží nejpozději na příští VV
- Talent Pony orientace na děti od 8 let, první závody, Sportovní centrum
pony (SCP) pak navazuje

-

Vyhodnocení poptávky na lokality pro SCP, vysvětlení procesu výběru a
doporučení na rozhodnutí
Nominace funkcionářů na MČR , komise považuje optimální, ale nebrání se
změnám
MB vysvětlil koncepci tvorby žebříčku, komise považuje za logické,
propracované, oceňuje návrh. Ze strany tvůrců budou upraveny detaily.
Připomínky ke smlouvám s pořadateli MČR zaslány mailem, obecně doplnit
v jednotlivých ustanoveních i pony.

Jarmila Beranová, Skoky
- Připomínky ke smlouvám s pořadateli MČR pošle mailem, podtrhuje
závazek ochrany proti extrémům počasí, kvality krmení, podestýlky
- K nominaci funkcionářů na MČR : nepovažuje za vhodné měnit s poukazem
na aktuální termín a stabilitu vztahu s pořadateli
- Vyjádřena podpora odměňování šéfů ekip
Po skončení společného jednání se zástupci komisí disciplín VV pokračoval:
22. VV projednal předložený popis projektu “Talent Pony “ – vráceno k dopracování
- materiál 5.2.1
23. VV rozhodl o výběru lokalit pro SCP na školní rok 2017/18 - materiál 6.5.1,
6.5.2 následovně:
- Zduchovice drezura
- Frenštát p.R. skoky
- Hořovice skoky
Jednotlivé lokality byly hlasovány samostatně, všechny s výsledkem
Hlasování: 6/0/0
24. Nominace funkcionářů na MČR 2017
VV vycházel při projednávání tohoto bodu z návrhu předloženém na 29. VV, ze
stanovisek OV jednotlivých oblastí v návaznosti na diskutovanou rovnoměrnost
zastoupení oblastí ve sborech rozhodčích (zasedání Rady dne 30. 3.) a z
postojů jednotlivých komisí disciplín v rámci dnešního společného jednání s
nimi.
Konečná nominace na jednotlivé šampionáty MČR byla jednána a hlasována
samostatně s výsledky hlasování:
MČR Vytrvalost
Skoky ( d, J)
Skoky
Drezura
Všestrannost
Pony (S+D)
Reining
Spřežení

6/0/0
6/0/0
5/0/1
6/0/0
6/0/0
6/0/0
6/0/0
6/0/0

Voltiž

6/0/0

25. VV bere na vědomí zápisy ze schůzí OV
Jihočeské oblasti 11. 02. 2017 (materiál 11.1.1)
Jihomoravské oblasti 21. 03. 2017 (materiál 11.2.1)
Plzeňské oblasti 14. 03. 2017 (materiál 11.3.1)
Pražské oblasti 02. 03. 2017 (materiál 11.4.1)
Severočeské oblasti 28. 02. 2017 (materiál 11.5.1)
Středočeské oblasti 14. 03. 2017 (materiál 11.6.1)
Východočeské oblasti 13. 02. 2017 (materiál 11.7.1)
Východočeské oblasti13. 03. 2017 (materiál 11.8.1)
Zlínské oblasti 20. 03. 2017 (materiál 11.9.1)
26. VV bere na vědomí zápis z jednání komise Všestrannost 16. 02. 2017 (materiál
11.10.1)

17:05 prezidentka ČJF ukončuje jednání VV

Zapsal: JK

