
Zápis z  42. zasedání VV ČJF -22.2.2018 
Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Martin Blažek /MB/,   Jaroslav Hupka /JH/,  Ing. Olga Plachá /OP/, Bohumil Rejnek /BR/  - 
Omluveni: Ladislav Dub /LD/, Ing. Gabriela Valeriánová /GV/ 
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/ J.Kunzl /JK/,  
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 9:35 

 

1. VV odsouhlasil předložený program jednání  
          Hlasování: 4/0/0 

2. VV  připomínkoval  zápis ze 41. výkonného výboru 
3. VV projednal návrhy    národních  úprav  pravidel pro disciplínu Reining   2018  a 

schválené znění bude zapracováno do Pravidel platných od 1.4.2018 (materiál 
7.11.1) 
Hlasování: 4/0/0  

4. VV projednal návrhy    národních  úprav   pravidel pro disciplínu Voltiž  2018  a 
schválené znění bude zapracováno do Pravidel platných od 1.4.2018 ( materiál 
7.14.1) 
Hlasování: 4/0/0 

5. VV projednal návrhy    národních  úprav  pravidel pro disciplínu Spřežení   2018  
a schválené znění bude zapracováno do Pravidel platných od 1.4.2018 (materiál 
7.13.1) 
Hlasování: 4/0/0 

6. VV projednal  návrhy    národních  úprav pravidel pro disciplínu Všestrannost 
2018  a schválené znění bude zapracováno do Pravidel platných od 1.4.2018   
(materiál 7.16.1) 
Hlasování: 4/0/0 

7. VV projednal návrhy    národních  úprav  pravidel pro disciplínu Drezura  2018  a 
schválené znění bude zapracováno do Pravidel platných od 1.4.2018   (materiál 
7.8.1) 
Hlasování: 4/0/0   

8. VV projednal a  schválil  platné Drezurní úlohy  pro rok  2018 (materiál 7.9.1) 
Hlasování: 4/0/0 

9. VV projednal návrhy    národních  úprav pravidel pro disciplínu Pony  2018  a 
schválené znění bude zapracováno do Pravidel platných od 1.4.2018 ( materiál 
7.10.1) 
Hlasování: 4/0/0 

10. VV projednal návrhy    národních  úprav   pravidel pro disciplínu Skoky   2018  a 
schválené znění bude zapracováno do Pravidel platných od 1.4.2018 ( materiál 
7.12.1) 
Hlasování: 4/0/0  

11. VV projednal návrhy    národních  úprav  Všeobecných pravidel    2018  a 
schválené znění bude zapracováno do Pravidel platných od 1.4.2018   ( materiál 
7.15.1) 
Hlasování: 4/0/0  

12. VV projednal informaci o výsledku jednání s Polskou jezdeckou federací ve  věci 
startu českých jezdců  na národních závodech pod jurisdikcí Polské jezdecké 
federace. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zvrátit výpověď smlouvy o 



vzájemných  startech jezdců obou zemí na národní závodech  a s cílem zmírnit 
negativní dopadech  na české jezdce  rozhodl VV předložit Radě ke schválení 
dílčí změnu v Sazebníku   poplatků čl. 7 , a to  nulovou sazbu za vydání povolení 
startu na národních závodech v Polsku. 
Hlasování: 4/0/0 
 
V 15: 30 ukončila  Ing. Plachá zasedání VV. 
Zapsal: J.Kunzl 
 

 
 

 
 

 
  


