Zápis ze 40. zasedání VV ČJF - dne 08.10. 2014
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová,
Hosté: Ing. Renata Habásková, Ing. Antonín Klauz, Michaela Litovová, Josef Malinovský, Mgr. Jana
Perníčková, Andrea Videnková
Omluveni: Ivan Černoch, Ing. J. Kunát, M. Ohnheiser, Ing. Milan Theimer , JUDr. Petr Toman,
Pony:
1. Manažerka komise informovala VV ČJF o proběhnuvším Finále Stylšampionátu ve
Zduchovicích, které proběhlo ve dnech 04.-05.10. 2014; pony komise tuto akci kompletně
organizačně zajistila. Finanční náklady nesla pony komise spolu s komisí skokovou
(zástupcem skokové komise byla p. K. Damborská) rovným dílem. Manažerka dále
informovala, že z Finále Stylšampionátu byla pořízena též reportáž, vysílaná na EquiTV.
2. Komise pony dále žádá VV ČJF o vznesení oficiálního dotazu na FEI ohledně vztahu
formálního měření pony na závodech a následné možnosti podání protestu na výšku ponyho.
VV ČJF tímto pověřil GS.
3. Manažerka komise dále žádá VV ČJF o udělení výjimky pro sl. Wiesnerovou s ohledem na
věk jezdkyně (SCM drezura). VV ČJF tuto výjimku schvaluje s platností od 01.01. 2015, ale
pouze pod podmínkou, že s výše zmíněnou sl. Wiesnerovou bude po celou dobu konání SCM
přítomen alespoň jeden ze zákonných zástupců.
Všestrannost:
1. Komise všestrannosti požádala o doplnění seznamu trenérů pro SCM také o p. Ing. Jiřího
Pecháčka.
2. Manažer komise informoval VV ČJF o schválení úhrady vstupních poplatků a pojištění
účastníků reprezentačního výjezdu juniorů, který se uskuteční ve dnech 17.-18.10. 2014,
Strzegom (POL).
3. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti ze 06.10. 2014.
Vytrvalost:
1. Manažerka komise informovala VV ČJF o jmenování nového člena komise vytrvalosti, a to pí.
K. Kyselé, která se bude věnovat práci s juniory a mladými jezdci.
2. Manažerka komise zhodnotila proběhnuvší výjezd na MS 7mi letých koní v Šamoríně, který se
konal dne 27.09. 2014 a zúčastnili si jej 4 dvojice. S. Lorenzová s Tozeur du Sauveterre dojeli
do cíle na 16. místě.
3. Manažerka komise dále informovala o účasti p. P. Jadlovského na East European Endurance
Ride a jeho celkově 6 místě. Manažerka komise zhodnotila tento výjezd jako velmi úspěšný.
4. Manažerka komise dále informovala VV ČJF o umístění P. Jadlovského na 5. místě a S.
Lorenzové na místě 11. v oficiálním FEI žebříčku a to z celkově 2.737 jezdců světa.
5. VV ČJF projednal zápis z komise vytrvalosti z dnů 01.-06.10. 2014.
Voltiž:
1. Manažerka komise informovala VV ČJF o doplnění povinností pořadatelů voltižních závodů a
to o povinnosti rozšíření sboru rozhodčích na počet 6ti rozhodčích při národních závodech.
2. Manažerka komise informovala VV ČJF o mezinárodním refreshingu rozhodčích, který
proběhne ve dne 13.-15.02. 2015 v Pezinku (SVK). Tohoto refreshingu se zúčastní pí. Guznar
Růžičková, p. Blažek, pí. Adámková a pí. Svobodová. Manažerka komise dále žádá možnost
uhrazení vstupního poplatku pro výše zmíněné. VV ČJF schvaluje uhrazení vstupních
poplatků za výše zmíněné nominované účastníky refreshingu.
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3. Manažerka komise informovala VV ČJF o zjištěných problémech s programem Gallop, které
se objevily při MČR 2014 ve voltiži, na základě kterých proběhne dne 15.10. 2014 schůzka,
které budou účastni pí. Videnková (manažerka komise), p. I. Podešť (zástupce společnosti
ACE Design), J. Konečný (zpracovatel výsledků) a pí. Guznar Růžičková (hl. rozhodčí MČR
2014).
4. VV ČJF projednal zápis z komise voltiže ze 04.10. 2014.
Drezura:
1. Manažerka komise informovala VV ČJF o jmenování pí. Mgr. H. Štěpánové novým členem
drezurní komise. Výše jmenovaná nahradila pí. J. Zenklovou, která požádala o uvolnění
z funkce.
2. Drezurní komise žádá o přeložení pravidel FEI pro disciplínu paradrezura.
3. Drezurní komise navrhuje přidělení příspěvku pořadateli MČR v paradrezuře 2015 (Klub
Kvítek).
4. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise ze 06.10. 2014
Skoky:
1.

Disciplína se neprojednávala z důvodu nepřítomnosti manažera.

Spřežení:
1.
Disciplína se neprojednávala z důvodu nepřítomnosti manažera.
Reining:
1. Disciplína se neprojednávala z důvodu nepřítomnosti manažera.
Ostatní:
1. VV ČJF schvaluje účast Ing. Metelky na zasedání komise pony.
2. VV ČJF projednal žádost pí. M. Marešové o možnosti předčasného složení ZZVJ (J. Mareš a O.
Mareš). VV ČJF tuto žádost schválil, ale s podmínkou, že licence bude výše jmenovaným udělena
s platností od 01.01. 2015.
3. VV ČJF projednal dopis p. I. Podeště z firmy ACE Design. Budou prověřeny a zjištěny všechny
možnosti.
4. VV ČJF vzal na vědomí emailový dopis od p. JUDr. M. Jansty, předsedy ČUS, ohledně nových
podmínek MŠMT pro žadatele o přidělení dotací.
5. VV ČJF vzal na vědomí email od p. A. Husáka, sekretáře OV Jihočeské oblasti, ve kterém žádal o
souhlas uspořádání doškolení rozhodčích v disciplínách skoky a všestrannost, lektor Ing. J.
Paleček. VV ČJF žádost schvaluje. Doškolení proběhne dne 08.11. 2014 v areálu Zemského
hřebčince v Písku.
6. JUDr. Říhová navrhuje, aby se garant žadatele o ZZVJ při prezentaci v místě konání zkoušek
prokazoval mimo jiné i platnou licencí ČJF.
7. Ing. Metelka žádá všechny manažery jednotlivých disciplín, aby do 30.11. 2014 provedli revizi
svých platných pravidel to hlavně s důrazem na národní úpravy.
8. Pí. D. Denková informovala VV ČJF o proběhnuvším jednání 30. valné hromady ČUS, které
proběhlo dne 27.09. 2014 v Nymburku.
9. Pí D. Denková dále informoval VV ČJF, že ke dni 08.10. 2014 nebyla dodána všechna vyúčtování
WEG 2014.
10. VV ČJF, po konzultaci s přítomnými manažery jednotlivých disciplín a následném schválení,
informuje, že Galavečer proběhne dne 24.01. 2015 a to v Národním domě na Vinohradech.
Příspěvek ze strany ČJF bude pouze na vícenáklady spojené s vyhlašováním jednotlivých ocenění
a s pořízením VIP vstupenek.
11. VV ČJF projednal žádost pí. Z. Motyginové, šéfredaktorky časopisu Jezdectví, podpory akce
Koně na Žofíně 2015 ze strany ČJF. VV ČJF tuto žádost zamítá.
12. JUDr. K. Říhová informovala VV ČJF o průběhu školení stylových rozhodčích, které proběhlo ve
Zduchovicích.
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13. VV ČJF projednal žádost Ing. Šimáčka o přesunutí termínu MČR S – Y/Sen/družstva, Ptýrov. Po
konzultaci s pořadatelem VV ČJF tuto žádost zamítnul.
14. VV ČJF projednal a schválil pokračování výroby jezdeckých magazínů na TV kanálech Sport 5 a
Regionální televize a to za obdobných podmínek, jako v roce 2014 (tedy ve výši příspěvku Kč
2.000,-/pořad).
15. VV ČJF projednal pozvánku společnosti Alltech na dopolední brunch, na kterém proběhne
závěrečné zhodnocení Alltech WEG 2014 a projektu Češi do Normandie. VV ČJF navrhuje, aby
se této akce zúčastnila pí. D. Denková. VV ČJF návrh schvaluje.
16. VV ČJF projednal a souhlasí s dramaturgickými úpravami vysílání jezdeckých pořadů v roce
2015.
17. VV ČJF projednal a pověřil p. J. Malinovského zahájením jednání s ČT o vysílání ME Aachen
(GER) v roce 2015.
18. VV ČJF projednal zápis ze Středočeské oblasti ze dne 24.09. 2014. K bodu č. 14 – odpověď na
dotaz je v zápisu ze zasedání VV ČJF, ze dne 17.09. 2014, v bodě č. 23. K bodu č. 17. – jedná se o
zjevnou nepravdu, protože na zasedání Rady ČJF nikdy nepadlo, že zvýšení členských poplatků je
vyžadováno „Zákonem o sportu“. Zvýšení členských poplatků je požadováno ze strany MŠMT
v návaznosti na podmínky přidělení dotací. Viz bod 16. zápisu z Rady ČJF, konané dne 24.09.
2014.
19. VV ČJF projednal zápis z Východočeské oblasti ze dne 03.09. 2014 a schvaluje udělení čestného
odznaku p. O. Sojkovi a p. MVDr. P. Jadrníčkovi.
20. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 19.11.2014
Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
2/23

Úkol

Termín

Zodpovídá
Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními
údaji o refreshingu

Nový termín
30.11.2014

Souvisí se změnou
dtb.systému, 2014

30.11.2014

Částečně splněno
Trvá

Ing.Metelka
1/28

Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo
Sekretariát
EEF, FEI solidarita (podpora styl.soutěží všestrannost)

2/30

2/34

30.11.2014
Trvá

L. Spiwoková
Koncepce vzdělávání stylových rozhodčích

1/34

Stav plnění

30.11.2014
Trvá

Vzdělávací komise
Kontakt- FRA NF vzdělávací systém

30.11. 2014

Trvá

Vzdělávací komise
Návrh – úprava cen do soutěží / bod 14
1/35

2/35

31.12. 2014
Trvá

Ing. Metelka
Koncepce a proškolení schvalovatelů rozpisů

30.11. 2014

Trvá

Ing.Metelka
Koncepce školení stavitelů s O.Petersonem
1/36

1/38

30.11. 2014
Trvá

M.Ohnheiser
Zpracování projektů pro mládež k možnosti čerpání darů z loterií
poskytnutých ČOV
Manažeři disciplín
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31.10. 2014
Trvá

Číslo
úkolu

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vyúčtování WEG 2014

31.10. 2014

1/39

Stav plnění

Trvá
Vedoucí jednotlivých ekip, šéf mise

2/39

Uzavření smluv na MČR pro rok 2015

31.12.2014

Trvá

D. Denková, Ing. Theimer
3/39

Rozpočet pro rok 2015

31.10.2014

Trvá

Manažeři jednotlivých disciplín a zástupci oblastí
4/39

Vyúčtování dotací pro talentovanou mládež

15.10. 2014

Zástupci jednotlivých oblastí

Trvá

Úkoly ze 40.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Revize platných pravidel s důrazem na národní úpravy

30.11. 2014

1/40
Manažeři disciplín

Přílohy:
-

zápis z oblasti B – 24.09. 2014
zápis z oblasti F – 03.09. 2014
zápis z komise všestrannosti – 06.10. 2014
zápis z komise drezury – 06.10. 2014
zápis z komise vytrvalosti – 01.-06.10. 2014
zápis z komise voltiže – 04.10. 2014
zpráva vedoucího ekipy MS mladých koní (endurance)
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Stav plnění

