Zápis ze 74. zasedání VV ČJF, o.s. dne 10. 3. 2010
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ivan Černoch, Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jiří Kunát, Milan Kyselý,
Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, Ing. Antonie Pellarová,
Mgr. Jaroslav Sedláček, Ing. Radovan Šalek, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer, MUDr. Helena
Žižková
Omluveni: MVDr. Lucie Kalová, Jiří Skřivan
Hosté: JUDr. Petr Toman, JUDr. Renata Tomanová (pouze během projednávání bodu Všechny
disciplíny, odst č. 2)
Skoky
1. Ve dnech 12.-13. 2. proběhl v Mar. Lázních seminář stavitelů parkurů pod vedením Hans-Wernera
Sattlera, zkušeného mezinárodního stavitele z Německa. Seminář měl velmi dobrou úrobeň,
zúčastnilo se ho 26 stavitelů z ČR. Seminář je účastníkům započítáván do povinného doškolování
dle podmínek Vzdělávání v ČJF.
2. Ve dnech 4.-7. 3. proběhl v rámci grantu Mezinárodního olympijského výboru tréninkový seminář
s T. Nagelem (GER). Všemi zúčastněnými byl velmi dobře hodnocen. Další seminář proběhne na
otevřeném kolbišti v Ptýrově v termínu 16.-18. dubna 2010.
3. FEI zveřejnila rámcové podmínky Mezinárodního seriálu mládeže 2010 (WYS-SIEC). Oproti
loňskému roku je hlavní rozdíl v tom, že regionální finále bude kromě kategorie na výšce 135 cm
určeno i pro mladší věkové kategorie na výšce na 115 cm. ČR se seriálu zúčastní i v letošním
roce. Skoková komise vybere 3 závody, na nichž se uspořádají základní kola. Garantem je za
komisi Ing. Z. Goščík.
4. Juniorská reprezentace se zúčastní v termínu 21.-24. 5. výjezdu na CSIO-JY v Lamprechtshausenu
(AUT).
5. Mgr. Sedláček po připomínkách schválil rozpis CSI1*/CSIJY-A Zduchovice.
6. V srpnu 2010 se uskuteční ME mladých koní (6- a 7-letých) v Lanaken (BEL). ČJF na něj
obdržela zatím neoficiální pozvání. Oficiální pozvání by mělo dorazit na ČJF poté, až bude
k dispozici rozpis závodů.
Drezura
1. Ve dnech 6.-8. 4. se v Hradišťku u Sadské uskuteční školení s Peterem Hollerem (GER).
2. ČJF přihlásila na březnový trenérský seminář ve Wroclavi K. Žižkovou, Š. Koblížkovou a
V. Kadlecovou. ČJF uhradí K. Žižkové a Š. Koblížkové účastnický poplatek ve výši 100 €.
V. Kadlecová se účastní zcela na vlastní náklady. Seminář pořádá Mezinárodní sdružení trenérů.
3. Mgr. Sedláček po připomínkách schválil rozpis CDI-W Brno.
Všestrannost
1. V letošním roce bude uspořádán nový mezinárodní seriál Eventing Riders Tour 2010. Jedná se
o projekt pořadatelů závodů z ČR, Slovenska, Maďarska a Rakouska. V této souvislosti požádal
Dostihový spolek, a.s. o rozšíření závodů ve všestrannosti v Pardubicích v termínu 30. 7. až 1. 8.
o kategorii CIC1*. GS požádá o její zápis do kalendáře FEI. Dodatečně bude postoupeno Radě ČJF.
2. Komise požádala o vyjednání výjimky pro dvojici M. Příhoda – Rebelion a J. Machovec – Largo
v souladu s pravidly FEI, čl. 506, odst. 6, která se týká absolvování CCI2* pro získání kvalifikace
koně, pakliže má jezdec kvalifikaci splněnou. VV požadavek komise schválil
3. Manažer požádal o dodatečný zápis MČR veteránů ve všestrannosti, které by se mělo uskutečnit
30.-31. 9. 2010 v Pardubicích. Výkonný výbor doporučí Radě dodatečný zápis do kalendáře ČJF
(závody se budou konat již v rámci schválených národních závodů).
4. VV projednal zápis komise z 3. 3. 2010.
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Spřežení
1. Dne 27. 2. proběhly v hale ve Svojeticích závody spřežení – byly velmi dobře hodnoceny všemi
účastníky. Současně tamtéž proběhlo zasedání odborné komise.
2. Bylo zrušeno první soustředění širšího reprezentačního výběru kvůli nemoci trenéra H. M.
Rüschlina (SUI).
3. VV schválil tuto změnu funkcionářů na CAI-A Kladruby n. L.:
Hl. Komisař: Ing. M. Veselý → Ing. J. Metelka
Člen odvolací komise: Ing. F. Petřík → Ing. J. Schwarz
4. Mgr. Sedláček po připomínkách schválil rozpis CAI-A Nebanice.
5. VV projednal zápis komise z 27. 2. 2010.
Reining
1. ZZVJ-R proběhnou ve dnech 10. 4. v Kozlovicích a 11. 4. ve Svojeticích.
2. VV schválil na návrh komise účast Ing. Havlíka ve zkušební komisi za reining při zkouškách
rozhodčích v roce 2010.
Vytrvalost
1. P. Jadlovský s koněm Úcta a E. Štefek s koněm Umag mají splněnou kvalifikaci pro WEG 2010.
Účast těchto jezdců v Kentucky se bude odvíjet od jejich finanční situace a aktuální formy.
2. Komise počítá s účastí 5 dvojic na letošním ME-JY v Kreuthu.
Voltiž
1. Dne 20. 2. 2010 proběhl ve Frenštátě p. R. seminář rozhodčích, Lektorem byla M. Guznar
Růžičková. Seminář je účastníkům započítáván do povinného doškolování dle podmínek
Vzdělávání v ČJF. Manažerka dodá na sekretariát ČJF, o.s. seznam účastníků.
Pony
1. Manažer informoval o koni roku, který proběhl 23. 1. 2010 v Srbech u Tuchlovic.
2. VV schválil rozpis na Pony ligu 2010.
Všechny disciplíny:
1. Manažeři obdrželi návrh odměn pro MČR 2010. Do 31. 3. zašlou na sekretariát připomínky
k návrhu, případně navrh, o jakou částku si přejí navýšit odměny v jednotlivých kategoriích na
MČR. Toto nyvýšení bude hrazeno výhradně z prostředků jednotlivých disciplín na zahraniční
výjezdy.
2. JUDr. R. Tomanová za Dance and Jump, s.r.o. představila nabídku jezdeckého a volnočasového
oblečení a jezdeckého vybavení pro reprezentanty. Nabídka vychází ze spolupráce mezi ČJF, o.s.
a Dance and Jump. Tato spolupráce byla schválena na VV dne 10. 2. 2010 poté, co VV ČJF
vyhodnotil nabídky firem Equiservis, s.r.o. a Dance and Jump, s.r.o. (DJ). V současné době se
pracuje na smlouvě mezi ČJF a DJ. Manažeři vyjádřili svoje připomínky a požadavky k nabízené
kolekci.
- Do 31. 3. JUDr. Tomanová vytvoří ve spolupráci s manažery návrh definitivní kolekce, včetně cen.
Oblečení a vybavení by mělo nést logo Czech Team.
- Pro příští zasedání VV vytvoří gen. sekretář ve spolupráci s manažery návrh oblečení a
vybavení, které by mělo být závazné pro reprezentanty, kteří jsou ČJF delegovaní na vrcholné
mezinárodní soutěže.
- VV projedná na příštím zasedání, jakým způsobem a jakou výší bude na oblečení a vybavení
přispívat ČJF.
- Na příštím zasedání VV bude předložen návrh smlouvy mezi ČJF – DJ – právní kanceláří
Toman & Devátý a partneři.
- Na příštím zasedání VV bude předložen návrh nového reprezentačního řádu ČJF.
- Na příštím zasedání VV bude předložen návrh smlouvy mezi ČJF – Vladimírem Valentou,
autorem loga Czech team.
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3. Manažeři obdrželi kromě rozpisu na WEG 2010 ještě Přepravní manuál (Freight Guide),
informaci o testování na piroplazmózu a přibližnou kalkulaci účasti na WEG 2010.
4. VV schválil změny pravidel pro rok 2010. Na webu budou samostatně zveřejněny změny oproti
roku 2009 a následně budou zapracovány přímo do znění pravidel.
5. Manažeři byli informováni o pozvání našich jezdců od Bavorského svazu jezdectví a vozatajství
na Pferdefestival do Salgenu, který se koná 25.-27. června 2010 (www.pferdefestivalschwaben.de).
Ostatní
1. VV projednal zápis a plnění úkolů ze zasedání VV 20. 2. 2010.
2. Německá jezdecká federace podepsala s ČJF s okamžitou platností smlouvu, která umožňuje
českým dvojícím účastnit se na národních závodech v Německu s českou licencí jezdce/koně. Toto
ustanovení platí recipročně pro německé jezdce/koně v ČR, vždy do vzdálenosti do 50 km od
hranic v obou zemích. Smlouva bude zapracována do Všeob. pravidel – příl. SV 2 (příl. č. 1).
3. Radovan Šalek byl jmenován FEI do pozice Course Director pro stewarding (řídící pozice pro
kurzy komisařů). Mezi 21 jmenovanými z celého světa je ze Střední a Východní Evropy ještě Jan
Posluszny (POL).
4. Jiří Holubář zaslal dopis na VV, v němž rozporuje postup DiK v kauze JSS Zlín. Dopis byl předán
k posouzení právní kanceláři.
5. VV vzal na vědomí zprávu od Ing. Pecháčka o ustavujícím zasedání Evropské jezdecké federace
(viz příl. č. 2).
6. VV jmenoval na návrh oblasti národním rozhodčím pro vytrvalost p. Vladimíru Kyselou (H0530).
7. Mgr. Sedláček obdržel k vyplnění dotazník IGEQ – gen. sekretář dotazník po vyplnění odešle na
IGEQ.
8. VV vzal na vědomí následující ZZVJ: 26. 3. Hořovice, 1. 5. Přeštěnice, 2. 5. Vimperk, 25. 5. Č.
Budějovice, 18. 10. Přeštěnice.
9. VV projednal soupis pohledávek ČJF.
10. Do 31. 3. 2010 bude uzavřeno defin. čerpání rozpočtu 2009.
11. Příští zasedání VV proběhne 14. 4. 2010. Termín červnového zasedání se mění na 23. 6. 2010.
Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo

Úkol

Termín

úkolu

Zodpovídá

Nový termín

Stav plnění
Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“

10. 3. 2010

J. Skřivan, manažer skoky

14. 4. 2010

Vydat Bulletin ČJF 2010 (dokumenty ČJF, ad.)

30. 4. 2010

5/50

Částečně
splněno, vráceno
k dopracování

3/73
GS
Zajištění smlouvy se SCHČT

31. 3. 2010

4/73
GS
Váha, sanita: MČR, MZ, KMK (viz bod Ostatní, č. 11)

31. 5. 2010

6/73
GS
Zaslat připomínky k pravidlům

20. 2. 2010

7/73
členové VV
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Splněno,
vypouští se

Úkoly ze 74. zasedání:
Číslo

Úkol

Termín

úkolu

Zodpovídá

Nový termín

Stav plnění
Přihlásit do FEI kalendáře CIC1* Pardubice

31. 3. 2010

1/74
GS
Výjimka pro M. Příhodu/Rebelion, J. Machovec/Largo

31. 3. 2010

2/74
GS
3/74

Dodat na sekretariát seznam účastníků školení – voltiž 20. 2.
Frenštát p. R.
Ing. N. Hořická
Připomínky k odměnám na MČR 2010

31. 3. 2010

4/74
manažeři
Návrh kolekce oblečení

31. 3. 2010

5/74
GS, JUDr. Tomanová
Návrh závazného reprezentačního oblečení

31. 3. 2010

6/74
GS, manažeři
7/74

Návrh smlouvy mezi ČJF – DJ – právní kanceláří Toman & Devátý
a partneři

31. 3. 2010

GS, JUDr. Toman
Návrh nového reprezentačního řádu ČJF

31. 3. 2010

8/74
GS, JUDr. Toman
Návrh smlouvy mezi ČJF – Vladimírem Valentou

31. 3. 2010

9/74
GS
Zapracovat změny pravidel 2010

30. 4. 2010

10/74
Ing. Metelka, GS
Defin. čerpání rozpočtu 2009

31. 3. 2010

11/74
GS

Přílohy:
1. Smlouva ČJF – GER FN: start na národní licence (Rada, OS, VV, manažeři)
2. Zpráva – ustavující konference EEF, Warendorf (Rada, OS)
3. Zápisy z komisí (Rada, OS)
Ing. F. Lomský, 10. 3. 2010
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Příloha č. 1
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EEF zasedání Warendorf 16.-18.února 2010
Ve dnech 16.- 18.února 2010 bylo svoláno Evropské jezdecké fórum EEF, kterého se za ČJF zúčastnili ing.
Jaroslav Pecháček a JUDr. Annamaria Kolářová.
Jednání zahájil president GER NF,Graf Breido von Rantzau. Úvodní slovo přednesl předseda skupiny I,
Christian Paillot , který předal slovo dr. Hanfriedu Haringovi,dále hovořil generální sekretář FEI Alex McLin.
Jednání se zúčastnili jako pozorovatelé hosté z Ruské federace a Ukrajiny jako pozorovatelé. Bylo
poděkováno hraběti Landsberg-Velenovi , bývalému prezidentu GER NF za účast. V I. skupině je nový
zástupce Francie, paní Niki Kennedy. Tohoto jednání se zúčastní zástupci obou skupin a EEF.
1. Byl schválen zápis ze schůzky v Kodani.
2. Stanovy EEF – Ingmar de Vos a Bo Helander.Cílem EEF není stát se opozicí FEI, ale spolupracujícím
partnerem,který musí vyjadřovat názory na mnoho otázek.Je nutné si ujasnit, jaké budou další kroky této
organizace, poté,co budou schváleny stanovy.
De Vos – komentář k poslednímu návrhu s připomínkami.Ve statutech není záměrně určen úkol a popis práce
EEF, což bychom si mohli doplnit následující den, kdy budou zcela jasné cíle a úkoly a bude možno začlenit
další připomínky a návrh přijmout jako platné stanovy. Otázkou je, podle kterého zákona se má EEF řídit.
Názor Bo Helandera je, že se jedná o živý dokument. Máme dvě možnosti - buď se řídit belgickým, nebo
švýcarským právem. Belgické právo je jednodušší a levnější, další výhodou je, že EEF bude úzce
spolupracovat s EU a sídlo EU je v Bruselu. Pracovní skupina proto doporučuje přijmout belgické právo. Alex
McLin obhajuje švýcarský model z pohledu FEI. Eleonora Ottavianni připomíná,že švýcarské právo je v
němčině, francouzštině i angličtině. Z jejího hlediska je daleko jednodušší řídit se tímto právem, protože
odvolací soud ve Švýcarsku je nejvyšší instancí. Ingmar De Vos připomíná, že chceme vytvořit rámec,
rámcové stanovy, a proto je jednodušší řídit se prostým belgickým právem. Zástupce NED NF vznesl otázku,
zda budeme partnery nebo součástí FEI. Odpověď zní, že budeme partnery a nemusíme se tedy řídit
švýcarským právem jen proto, že je to právo, kterým se řídí FEI. Hlasováním bylo rozhodnuto používat právo
belgické. Dále se hlasovalo o názvu, jednomyslně byl přijat název Evropská jezdecká federace.
Každá NF by měla mít jeden hlas. Připomínky GB ,GER a SUI - jsou spíše pro počet hlasů podle
registrovaných ,licencovaných jezdců.Tyto připomínky se přijmou jako džentlmenská dohoda.
Připomínky SUI k zasedáním. EEF musí sledovat zasedání FEI, aby je mohla připomínkovat, ale GA není třeba
dodržovat v termínech /sledu FEI. EEF musí být připravena tvořit vlastní návrhy, připomínky atd. k návrhům
FEI.
Předsedové skupin I a II. jsou automaticky členy Předsednictva EEF, což nepředstavuje střet zájmů a ani jejich
volební období není problémem.
Podle názoru GERNF by jezdci měli být přizváni k jednání předsednictva v případě, že se jednání týká určité
discipliny/disciplin. Hanfried Haring poznamenal, že se zajisté najde řešení pro zastoupení jezdců v
předsednictvu, ale tuto otázku není třeba řešit teď.
Předsednictvo je zodpovědné za práci EEF mezi jednotlivými GA a je vybaveno kompetencemi, které nejsou
vyhrazeny GA. .Schůzky komisí budou otevřené všem členům, NF a představitelé jezdců atd. se mohou
zúčastnit jednání .
Turecký návrh na 18 komisí je podle zástupce TUR NF výhodnější pro federace rozvojové. federace.
Protinávrh zní, že komise budou otevřeny všem NF. počet stálých komisí má být co nejnižší, důležité je, aby
rozvojové federace měly větší slovo a váhu, než je tomu ve FEI. Důležitější než počet komisí je komunikace
mezi federacemi a EEF. Hanfried Haring vyjádřil poděkování pracovní skupině. Zítra bude připravena konečná
verze stanov ke schválení a přijetí .
3. Čistý sport. Důležité je, že NF vyplnily dotazníky a vznikl tak dostatečný přehled o názorech na doping,
etiku jezdectví, ochranu zvířat atd. /viz Příloha Seznamy /List anti-doping . Z dotazníků je zřejmé, že záleží na
popularitě jezdectví, jak je upraven anti-dopipngový zákon nebo jak je anti-doping zahrnut v pravidlech a
nakolik doping ovlivňuje veřejné mínění a reakce sponzorů. Francie má velmi přísnou legislativu, proto je
možné trestat doping podle trestního práva vězením. “Progressive list“ jde proti sportu, jezdcům a koním a v
dlouhodobém výhledu může mít velmi těžký dopad na celý sport. Zástupce GB doporučuje, aby se výsledky
průzkumu předaly zástupci FEI A. McLinovi jako výraz zamítavého stanoviska k „Progressive list“ ze strany
EEF, skupin I a II..
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Francie je pravděpodobně nejpřísnější při kontrole dopingu, zatímco FEI se stále ještě chová velmi váhavě.
NED NF vznesla dotaz na FEI, jak pokročilo vypracování nového seznamu. Odpověď je opět velmi váhavá a
nejasná s odvoláním na expertní komise lékařů, veterinářů, právníků atd. zástupce SWE NF připomíná, že
pokud zůstane v platnosti “Progressive list“, bude práce veterinárních prohlídek, kondičních kontrol atd.
směšnou formalitou, dále to povede k ničení zvířat a velkému hnutí ochranářů proti jezdeckému sportu, stejně
jako se zvedá odpor medií proti cyklistice SWE NF. Odpověď zástupce FEI je opět velmi mlhavá. Z toho
vyplývá, že nový seznam bude čistě vědecky pojatý. Otázkou však je, jak bude sdělen veřejnosti a jak bude
politicky zpracován pro media. Otázka GER NF, kdy konečně bude seznam hotový a kdy ho NF dostanou k
připomínkám před GA. Ve chvíli, kdy bude seznam dodán NF, bude třeba jej z konzultovat s místními
specialisty a svolat jednání EEF , aby bylo možno vystoupit s jednotným stanoviskem. IRL NF navrhuje, aby
konečné znění bylo prodiskutováno otevřeně na schůzce skupin a každá delegace aby se jasně vyjádřila k jeho
novému znění, poté, co bude mít dostatečnou dobu k jeho prostudování a posouzení. Je lépe věc neuspěchat,
abychom opět nebyli postaveni před hlasování o něčem, co je nejasný zmetek. Musíme připravit po této diskusi
naše stanovisko. Návrh stanoviska EEF a skupin I a II je připojen k Anexu Pt.3.1 /anti-doping list/ .
Stanovisko může být přijato bez posledního paragrafu .
4. Doping. Zástupci DEN NF přednesl referát o dopingu. Zúčastnili se veterinární schůzky, ze které bylo
patrno, že ve směru vědeckého výzkumu na lécích nebyl učiněn velký pokrok. Je také třeba více vzdělávat
stevardy, veterináře a funkcionáře na závodech. Měl by být vypracován nový manuál pro stevardy. Tento nový
manuál je zásadní a přelomový, proto je třeba, aby byl vypracován zvlášť pečlivě a s důrazem na drezúru.
5. Informační technika. IT FEI stále ještě nefunguje a přestože se na ní stále pracuje, výsledky se nedostavují.
Proběhla dlouhá debata mezi Ingmarem de Vos a zástupcem FEI Alexem McLinem o databázi a registraci koní
a jezdců on-line. Je třeba dotáhnout celý systém tak, aby skutečně fungoval a byl funkční i v praxi.
6. Informace o organizaci GER NF. NF eviduje více než milion koní a milion hektarů půdy je využíváno pro
koně, 1,7 milionu jezdců je aktivních, téměř 90 000 sportovních. NF se zabývá i chovem.Varendorf má pouze
30.000 obyvatel,ale je sportovním centrem a sídlem vojenského jezdeckého výcviku a hřebčína. 54 procent
příjmu pochází z vybraných poplatků za licence ,koňské pasy atd.
Prohlídka zařízení s výkladem Franka Ostholta, olympionika ve všestrannosti,který je vedoucím olympijského
centra.
7. FEI praktiky a procedury. GB NF komentovala události na GA v Kodani. Podání nových stanov FEI a
postup pro jejich přijetí, stejně jako otázky čistého sportu byly skandální. Návrhy byly předloženy příliš pozdě
a vymáhání jejich schválení bylo téměř vyděračské. Do budoucnosti by měly být návrhy rozesílány nejpozději
měsíc před jejich přijetím a poté už by nesměly být měněny.Je potřeba dostatek času k projednání před tím, než
budou přijaty.
Odpověď byla diplomatická tím, že vše bude oznámeno stěžovací a auditní komisi.
8. WEG Kentucky 2010, Normandie2014. WEG Normandie budou financovány regiony severní Normandie.
Smlouvy musí být podepsány před nastávajícími regionálními volbami. Proto je třeba co nejdříve podepsat
smlouvu s FEI. Mají najaté vrcholové manažery na organizaci her. FRA pošle mnoho lidí z organizačního
výboru do Kentucky, aby získali zkušenosti.
WEG Kentucky mají své webové stránky, kde lze vyhledat všechny informace ,týkající se organizace,dopravy,
atd. Nejvyšší náklady budou na dopravu koní, proto NF raději vyšlou menší týmy s minimálním počtem koní.
IRL NF zdůrazňuje ještě výdaje na povinnou karanténu evropských koní. Do konce února je třeba rezervovat
místa pro koně a ošetřovatele, ačkoli SUI NF a další zatím ještě nevědí, kolik jezdců a koní splní kvalifikace,
přitom doprava musí být zaplacena začátkem května.
9. CSIO a Promotional League. Ve Windsoru bylo zmíněno,že pouze CSIO tři hvězdy mohou postoupit do
Promotional league. Ekonomická krize se protahuje a ukazuje se, že získat sponzory na tři hvězdy CSIO je
obtížné a liga tak může zcela zkrachovat. Menší federace mají s tímto pravidlem potíže a považují je za
nespravedlivé a nesportovní. Návrh menších federací je, abychom se vrátili ke dvěma hvězdám a jejich
zařazení do Promotional league. Řecko kdysi organizovalo i pětihvězdičkové závody, nyní je v situaci, že
nemá dostatek financí na tři hvězdy. Protinávrh GER je snížit peníze na třech hvězdách. Sven Holmberg
tvrdí, že situaci nyní nelze řešit principielně,ale rozhodně se dá posuzovat individuelně.GER je přesvědčena,
že lepší řešení je snížení peněz na tři hvězdy, než nechat některé závody v promoční lize, ačkoli mají jen dvě
hvězdy.
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Nynější pravidla sestavuje J.Roche, takže skoková komise zatím nemá sdostatek informací.
10. Zakončení zasedání. Programem na další den je schválení stanov EEF a v případě, že budou přijaty, jejich
podepsání. Pak je třeba okamžitě vytvořit komise, které začnou pracovat jako provizorní komise, které budou
mít mandát do GA EEF.
Navrhované komise:
EU
pracovní komise
komise pro čistý sport
komise pro stanovy a právní vztahy
komise pro mistrovství
komise pro malé NF
Ch. Paillot a H. Haring zpracovali návrhy na práci komisí a jejich cíle.
Vytvoření Předsednictva – již jsou navrhována jména do tohoto provizorního předsednictva.Je také třeba
přijmout politiku směrem k mediím a FEI.GER NF připomíná, že je také třeba promyslet příspěvek 500 Euro
za federaci, aby organizace mohla začít hospodařit , pokrývat cestovní náklady apod.
18.2.2010
1. Stanovy EEF byli podepsány všemi přítomnými zástupci Národních federací
2. Projev H.Haringa k založení EEF, poděkování všem, kteří dokument připravili i těm,kteří podepsali
Stanovy . Jacky Buchmann /BEL NF/ poděkoval především Bo Helanderovi /SWE NF, A.Findingovi /GB
NF/, M.Bandeirovi de Mello /POR NF/ a Ingmarovi de Vos /BEL NF/ a v neposlední řadě Dominice Faye /
FRA NF/.
3. H.Haring a Ch.Paillot navrhují,abychom v přechodném období dodržovali harmonické zasedání obou skupin
jak tomu bylo dříve .Musíme podle Ch. Paillota pracovat pro FEI a zdůraznit pozitivní přístup EEF k FEI.
Musíme udržet rovnováhu mezi skupinami I. \ II.
V Předsednictvu máme na přechodné období předsedy obou skupin a musíme zvolit další členy.
4. Volby do předsednictva
Prezident – dr. Hanfried Haring
2. viceprezidenti – Christian Paillot /FRA
volen 24 federacemi,ve druhém kole zvolen Ulf Helgstrad /DEN
členové
Manuel Bandeira de Mello /POR
Arman Özgörkey /TUR
Andrew Finding /GB
Michal Wroblewski /POL
EU komise
Bo Helander /SWE
Jacky Buchmann /BEL
Damian McDonald /IRL
Martien van den Heuvel /NED
Robert Fekár /SVK
Čistý sport

Niki Kenedy /FRA
Maarten van den Heijden /NED
Kristin Kloster Aasen /NOR
Sönke Lauterbach /GER
Všestrannost Juka Peka Leskinen /FIN, Otto Erky /GER, Alexandru Javorovski /ROM
Malé národy Manuel Bandeira de Mello/POR, Ronald Gaerty /MLT, Kroum Rachkov /BUL, Francois Thiery
/LUX
Struktura a připojení členové Ingmar de Vos /BEL, George Dimaras /GRE, Venancio Garcia
Olies /ESP, Eleonora Ottaviani /MON, Frank Spadinger /AUT, Nici Kennedy /FRA, Claude Nordmann /SUI
Náklady a organizace mistrovství Andrew Finding/GB, Venancio Garcia Olies/ESp
3. Dr. Haring zdůraznil, že musíme vybrat protikandidáta Haye. Ingmar de Vos se domníváí, že náš kandidát
nebude mít příliš mnoho hlasů, protože Haya má zorganizovaný rozvojový svět. Proto je třeba si uvědomit,zda
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chceme i v tomto případě protikandidáta stavět. Graf zu Rantzau je přesvědčen o potřebě protikandidáta a myslí
si, že evropský kandidát bude mít dostatek hlasů, protože ho bude podporovat USA,Kanada a bývalé Sovětské
státy. Frank Spadinger podotkl,že je třeba začít hledat kandidáta a začít s kampaní. Damian McDonald je pro
evropského kandidáta, který musí být včas a dobře propagován.V zápise se musí zdůraznit, že evropský
kandidát bude postaven pro posílení demokratické FEI a že musí být osobností, která bude otevřená celému
světu. Kandidát musí být nalezen do 1.5.2010.
4. Další schůzka. Greenwich opakuje své pozvání na 2011( nebo 2010). 2010 – ještě nabízí Turecko nebo
Itálie
O místě konání rozhodne datum, které musí být v červenci,protože v srpnu se konají WEG.
5. Ingmar De Vos byl jmenován generálním sekretářem EEF.
6. Breido zu Rantzau apeluje na NF, aby pomohly při řešení otázky čistého sportu a seznamů zakázaných látek
a medikací. Je třeba finanční podpory organizátorům na MCP, která musí být prováděná v širším rozsahu. FEI
vybírá příliš vysoké poplatky - je třeba zjistit skutečné náklady a přinutit FEI k rozumným cenám. Problém
spočívá v tom, že FEI započítává i náklady na druhý test v pozitivním případě. Pro jezdce je velmi důležité,
aby věděli, které jsou zakázané látky. Výrobci nejsou ochotni spolupracovat,mají daleko větší zájem o
spolupráci s lidskými sportovci. Zkušenosti z dostihového sportu nepomáhají,protože charakter jejich sportu je
velmi odlišný.
7. Měli bychom připravit webové stránky EEF – Christian Paillot. Musíme zveřejnit stanovy, zdůraznit,že EEF
je pozitivně laděná a otevřená. Sönke Lauterbach a Damian McDonald budou zodpovědní za webové stránky a
komunikaci se zbytkem světa. Anglická verze bude rozeslána na národní federace a ty ji vyvěsí na své stránky.
EEF potřebuje logo.Logo by měli navrhnout Francouzi nebo Italové.
8. Závěr – poděkování za účast a za pohostinství GER NF.

Ing. Jaroslav Pecháček v.r.
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