Zápis ze 73. zasedání VV ČJF, o.s. dne 10. 2. 2010
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Václav Drbal, Ing. Ing. Jiří Kunát, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček,
Ing. Antonie Pellarová, Mgr. Jaroslav Sedláček, Jiří Skřivan, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer
Skoky
1. Oblasti (s výjimkou Zlínské) nahlásily pro seminář stavitelů parkurů 12.-13. února 2010
v M. Lázních po 2 až 3 stavitelích.
2. Mezin. olympijský výbor (MOV) potvrdil přidělení projektu Olympijské solidarity „Rozvoj
trenérské struktury“ pro ČJF. V roce 2010 je jezdectví jediným sportovním odvětvím, které bude
v ČR čerpat z tohoto programu. V rámci projektu bude spolupracovat ČJF s Tjarkem Nagelem
(GER). První dvě soustředění se uskuteční 4.-7. 3. a 15.-18. 4. 2010. Celý projekt musí být
v souladu s MOV primárně zaměřen na vzdělávání trenérské základny. Na účast komisí
vybraných jezdců přispěje ČJF částkou 50 000 Kč, hrazen bude pronájem haly a příspěvky na
ustájení. Tlumočení zajistí zdarma Petr Doležal a Iva Zatloukalová.
3. O účast na WEG 2010 bude usilovat dle sdělení manažera pouze Aleš Opatrný.
4. VV projednal návrhy komise na úpravu pravidel – bylo předáno LP komisi k posouzení a
případnému zapracování.
5. VV vzal na vědomí dopis od „4jump, s.r.o.“, ve kterém informuje o přípravě CSIO3*-W
Poděbrady.
6. VV schválil rozpis seriálu ČSP 2010.
Drezura
1. World Dressage Challenge 2010 proběhne 4.-5. září 2010 v Hradišťku u Sadské.
2. Dne 27. 3. proběhne v JK Epona Praha seminář specializovaných rozhodčích zaměřený na
rozhodování úloh IM II. a Grand Prix. Lektorem bude A. Henriksen.
Všestrannost
1. VV schválil rozpis seriálu Zlatá podkova 2010
2. VV projednal zápis komise z 22. 1. 2010.
Spřežení
1. Soustředění širšího reprezentačního výběru proběhne na Hradišťku 15.-17. 2. a 18.-20. 3. 2010.
2. Central European Drivig Cup (CEDC) bude zahájen při závodech spřežení v Semicích, kde
proběhne 1. kolo poháru.
3. Komise připravuje Jarní vozatajský seminář. Termín 20. 3. 2010, místo konání: NH Kladruby n.L.
4. VV projednal zápis komise z 27. 1. 2010.
Reining
1. Manažer informoval o záměru našich jezdců zúčastnit se WEG 2010. Naši jezdci by měli startovat
na koních zapůjčených v USA.
Všechny disciplíny:
1. VV schválil STP 2010 (příl. č. 1)
2. VV delegoval funkcionáře na MČR a mezin. závody 2010 (příl. č. 2)
3. Všichni manažeři předložili vyhodnocení sezóny 2009 a plán pro rok 2010
Ostatní
1. VV schválil zápis ze zasedání VV 20. 1. 2010.
2. VV schválil na žádost oblasti jmenování Jana Kobzy specializovaným rozhodčím pro všestrannost.
3. VV schválil na žádost oblasti jmenování Ing. S. Fialové a MVDr. I. Kružíkové národním
rozhodčím pro drezuru.
4. VV schválil žádost o pořádání zkoušek stavitelů parkurů v Severomoravské oblasti. Úvodní
seminář proběhne do konce února – přesné datum zatím nebylo stanoveno.
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5. VV schválil marketingovou spolupráci s Dance and Jump. Při březnovém zasedání VV předloží
JUDr. Tomanová za přítomnosti manažerů návrhy oblečení pro české reprezentanty.
6. VV vzal na vědomí odpověď DiK na dopis p. Alice Hovjacké týkající se Přestupního řádu.
7. VV vzal na vědomí zprávu od Ing. M. Pejčocha o účasti zástupců ČJF na konferenci o bezpečnosti
ve všestrannosti, která proběhla v Malmö 16.-17. 1. 2010 (příl. č. 3).
8. Na webových stránkách ČJF byl pod odkazem Adresáře zveřejněn seznam českých FEI veterinářů
vč. jejich kontaktů.
9. VV schválil odprodej časomíry Severomoravské oblasti za částku 10 000 Kč.
10. Příští zasedání VV proběhne 10. 3. 2010.
Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo

Úkol

Termín

úkolu

Zodpovídá

Nový termín

3/71

1/72

20. 1. 2010

J. Skřivan, manažer skoky

10. 3. 2010

Roční projekt disciplíny

31. 12. 2009

J. Skřivan, všichni manažeři

10. 2. 2009

Odpovědět na dopis p. Hovjacké

20. 1. 2010

Ing. M. Theimer

10. 2. 2010

Projednat se SCHČT připomínky k Zásadám KMK

31. 1. 2010

Splněno,
vypouští se

10. 2. 2010

Splněno,
vypouští se

GS
2/73

Zveřejnit kontakty na české FEI veterináře
GS

3/73

Částečně
splněno, vráceno
k dopracování

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“
5/50

3/67

Stav plnění

Vydat Bulletin ČJF 2010 (dokumenty ČJF, ad.)

Splněno,
vypouští se
Splněno,
vypouští se

30. 4. 2010

GS
4/73

Zajištění smlouvy se SCHČT

31. 3. 2010

GS
5/73

Doložit zprávu ze semináře v Malmö, 15.-17. 1. 2010

10. 2. 2010

GS, M. Pejčoch
6/73

Váha, sanita: MČR, MZ, KMK (viz bod Ostatní, č. 11)

Splněno,
vypouští se

31. 5. 2010

GS
7/73

Zaslat připomínky k pravidlům

20. 2. 2010

členové VV

Přílohy:
1. STP 2010 (Rada, OS, VV, manažeři) – přiloženo pouze elekronicky, písemně po vytištění brožury
2. Funkcionáři MČR, MZ 2010 (Rada, OS, VV, manažeři)
3. Zpráva z konference v Malmö (Rada, OS, manažeři)
4. Zápisy z komisí (Rada, OS, manažeři)
Ing. F. Lomský, 10. 2. 2010
2

ZPRÁVA
z účasti zástupců české národní federace na FEI konferenci národních
bezpečnostních komisařů všestrannosti
16.-17.1.2010 Švédsko - Malmö
Za Českou jezdeckou federaci se konference zúčastnili, Jaroslav Pecháček - prezident ČJF, Bohumil
Rejnek - národní bezpečnostní komisař a Michael Pejčoch - člen národní bezpečnostní komise. Konferenci
vedli Giuseppe Della Chiesa a Nathalie Desscan.
První den jednání byl tématicky rozdělen do tří celků.
První tvořila problematika zpracovávání dat z jednotlivých národních federací. K tomuto tématu se
rozběhla poměrně obsáhlá diskuze, protože převážná část národních federací zpracovávala data odlišně a ne
podle instrukcí FEI. Tyto instrukce byly do jisté míry zavádějící a nebyli konkrétní. V diskuzi tedy došlo
k jejich objasnění a upřesněné požadavků na zasílaná data.
Druhý tématický celek byl věnován úpravám dokumentu Action Plan. Tento dokument je manuálem
pro práci národního bezpečnostního komisaře a bude zveřejněn na stránkách www.fei.org. Úpravy Action
Planu probíhaly v pěti malých pracovních skupinách zaměřených na konkrétní problematiku části dokumentu.
Třetí celek byl časově nejrozsáhlejší a jeho náplní byly prezentace práce národních bezpečnostních
komisí. Každá prezentace trvala cca 15 minut a bylo na jednotlivých představitelích jakou zvolí formu a způsob
prezentace.
Prezentace národní bezpečnostní komise ČJF byla vytvořena ve spolupráci s Horsetv.cz a byla pojata
formou informačního filmu ve formátu DVD. Obsah prezentace tvoří stručná informace o členské základně
ČJF, poděkování za pomoc při léčbě Jiřího Cipry, o kterou jsme požádali v předcházejícím roce na zasedání
bezpečnostní komise, statistika pádů v české všestrannosti a hlavně program výchovy mladé generace jezdců
s důrazem na aktivní a pasivní bezpečnost. Prezentace sklidila poměrně velký úspěch a v průběhu konference
bylo na ni nebo na části jejího obsahu ještě několik odkazů.
Výše
zmíněnou
prezentaci
je
možné
shlédnout
na:
http://www.horsetv.cz/pagewebcast.php?w=1318&player=wmp&stream=1455
Následující den bylo jednání zahájeno prezentací náplně bezpečnostního programu. Pozornost byla
rovněž věnována úloze bezpečnostních komisařů v jednotlivých zemích, jakož i jejich funkci v celosvětové síti
Na závěr proběhlo shrnutí a zhodnocení průběhu konference. Každá zastoupená federace dostala
možnost vyjádřit se ke kladům či nedostatkům dvoudenního jednání.

Povinnosti vzešlé z jednání na konferenci:
1. Národní statistika musí být aktualizována nejpozději každé 3 měsíce, měla by být zveřejněna na stránkách
národní federace a disciplíny.
2. Na FEI je nutné aktualizovat statistiku po 6 měsících, první aktualizace musí být provedena do 30.6.2010.
3. Data pro statistiku je nutné zpracovávat odděleně pro koně a pony.
4. Při každém úrazu jezdce doporučuje FEI aby předem vybraná osoba kontaktovala jménem národní
federace rodinu jezdce, nabídla pomoc a podala informace aby se předešlo šíření zkreslených informací.
5. Předem vybraný zástupce národní federace je zodpovědná osoba zvolená komisí disciplíny.
6. Předem vybraný zástupce musí být v případě nepřítomnosti na daných závodech informován zmocněncem
pořadatele (krizovým manažerem) aby mohl podat objektivní informace.
7. Při těžkém úrazu zahraničního účastníka je pořádající federace povinna prostřednictvím bezpečnostního
komisaře kontaktovat FEI a národní federaci, ze které pochází zraněný účastník a podat zprávu.

Bohumil Rejnek, Michael Pejčoch
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