Zápis z 22. zasedání VV ČJF - dne 10.4.2013
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, ing.Milan Theimer,
Ing. Jana Zetková
Hosté: Ivan Černoch, Václav Drbal, ing. Renata Habásková, ing. Nora Hořická, ing.Antonín Klauz,
ing. Jiří Kunát, , Mgr.Jana Perníčková, Antonín Terber, Andrea Videnková
Omluveni: Gabriela Křístková, Lucie, Spiwoková, JUDr.Petr Toman
V úvodu ing. Milan Theimer upozornil přítomné manažery na nutnost potvrzení účasti na jednáních
VV. Měli by tak učinit vždy nejpozději do pátku před konáním VV na sekretariát ČJF. Čtvrtletně se
budou manažeři účastnit VV povinně.
Reining:
1. Manažer informoval o problémech s webovými stránkami disciplíny, které jsou v tuto chvíli
nedostupné z důvodu špatné komunikace se správcem těchto stránek p. Havlíkem.
2. Manažer obdržel dopis týkající se nespokojenosti s webovými stránkami. Pisatel sice není
členem ČJF, přesto manažer zpracuje odpověď.
3. Manažer žádá o získání informací ohledně konání ME J/Y
Spřežení:
1. VV ČJF projednal zápis z jednání komise 26.3.2013
2. VV ČJF jmenoval na žádost komise spřežení Jaroslava Kosaře národním stavitelem tratí pro
spřežení
3. Manažer informoval o proběhlém vozatajském soustředění s H.P. Ruschlinem, které se konalo
11. – 12.03.2013 v Hradišťku. Další je naplánováno na konec května 2013.
4. Komise spřežení na svém jednání provedla kategorizaci rozhodčích spřežení dle stupně
obtížnosti soutěží (viz. zápis z komise ze dne 26.3.2013). O kategorizaci stavitelů tratí zatím
neuvažuje z důvodu specifičnosti disciplíny.
Voltiž:
1. VV poděkoval za práci bývalé manažerce voltiže ing. Noře Hořické a přivítal Andreu
Videnkovou.
2. Do pátku 12.4. ing. Hořická předá nové manažerce SIM kartu a materiály z minulých VV.
3. VV pověřil manažerku sestavením nové voltižní komise do příštího jednání VV.
Všestrannost:
1. Manažer informoval o soustředění s Ch.Klingspor pro případné účastníky ME 2013 v
Kolesách, které bylo posunuto z původního termínu 22.-24.3.2013 na 5.-6.4.2013. Další
soustředění je plánováno na srpen 2013 a dále byla přislíbena spolupráce i na ME J/Y v Jardy.
2. Manažer žádá schvalovat rozpisy dle PJS. Oblasti schvalují rozpisy, kde je kumulace funkcí a
rozhodčí bez absolvovaného refreshingu.
3. Manažer informoval o jednání s JUDr. Říhovou ohledně doškolení stavitelů, na základě
kterého se sestaví nový seznam stavitelů, kde budou zvlášť stavitelé drah a tratí a stavitelé
parkurů.
Pony:
1. Manažerka informovala o jednání pony komise 7.4.2013, ale nebyl odevzdán zápis
2. Pony komise na svém jednání řešila plán výjezdů na rok 2013, aktuálně se posílají přihlášky
na CCIP Brno, kde je možnost dodělat si kvalifikaci na ME.
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3. Manažerka informovala o rozpisu na MČR v Hradišťku, který se dokončuje a dále p. Matuška
dokončuje rozpisy na Stylšamionát.
4. Pony komise schválila proplacení faktury 1815,- Kč p. Šustrovi za doplnění softwaru pro
výpočet pony žebříčku.
5. Manažerka urgovala zveřejnění výsledků již proběhlých závodů na webu ČJF. Ing Zetková
informovala, že vzhledem ke změně technických parametrů u skokových soutěží, je potřeba do
vyřešení problému posílat došlé výsledky přes prostředníka ke kontrole. Je to dáno tím, že ne
všichni pořadatelé mají staženou správnou verzi výsledkového programu Gallop. Řeší firma
ACE Design.
Drezura:
1. VV ČJF projednal zápis z 4.4.2013
2. Manažerka informovala o proběhlém školení rozhodčích, které se konalo v březnu. DK
vyzdvihuje důležitost pořádání těchto školení v rámci zvyšování úrovně rozhodčích a rozšíření
řad rozhodčích specialistů.
3. DK žádá VV o uvolnění částky 180 GBP + poštovné na nákup školících sad DVD. Jedná se o
jednu sadu 5-ti DVD zaměřené na jednotlivé cviky od úrovně „Z“-„GP“ a jednu sadu 5-ti
DVD se zaměřením na rozhodování celých úloh s důrazem na souhrnné známky. Schváleno
4. Manažerka informovala o problémech se schvalováním rozpisů, kdy často jsou v rozpisech
schváleni rozhodčí, kteří nemají patřičnou kvalifikaci. DK žádá o spolupráci pořadatele, aby
do rozpisů navrhovali rozhodčí doporučené DK. Manažerka vznesla dotaz, zda by nebylo
vhodné stanovit sankci za chybně schválený rozpis např. rozhodčí bez refreshingu. Z tohoto
důvodu manažerka a ing. Kunát navrhují, zda by nebylo vhodné sestavit seznam rozhodčích,
kteří prošli refreshingem u všech disciplín. Pověřen ing. Metelka.
5. Manažerka informovala o proběhlém soustředění s německým trenérem Bernhardem
Fischerem, které proběhlo ve dnech 26.3.2013 pro juniory z SCM a ve dnech 27. a 28. 3. 2013
pro seniory.
6. Ve dnech 30.4. a 1.5.2013 by mělo proběhnout soustředění pro mladé koně s Christianem
Flammem na Hradištku. DK žádá VV o schválení příspěvku na cestovní náklady trenéra do
výše 5000,- Kč. Schváleno.
7. VV schvaluje žádost DK o povolení vyřadit z SCM Pavlu Haškovou a Alžbětu Vyštajnovou.
Obě se neúčastní tréninků v SCM a s vyřazením souhlasí.
8. Středočeská oblast obdržela stížnost na drezurní závody v Herouticích, stížnost bude
podstoupena OV a DK.
9. DK podporuje žádost paní Simony Fialové o účast na školení rozhodčích v Compiegne ve
dnech 1.-2.6.2013. VV schválil zaplacení vstupního poplatku 200€.
Vytrvalost:
1. Manažer informoval o problémech s řešením omluvy na závodech CEI Weissenhorn, kdy kůň
sl. Kopecké nemohl z důvodu náhlého onemocnění startovat, byl omluven na místě
manažerem a přesto pořadatel požaduje uhrazení celého startovného. Na základě této
skutečnosti manažer žádá, zda by nemohl být uveden na přihlášce jako odpovědná osoba.
Skoky:
1. Manažer informoval o jednání se sponzorem, který by pokryl náklady na ME
2. Ing. Pecháček podal informace o tiskové konferenci na téma ČSP + MČR, která se konala
9.4.2013
3. Manažer upozorňuje na skutečnost, že i přesto že na minulém VV bylo schváleno, že
kvalifikace národní stavitel zaniká k 1.4.2013, náhradou za zařazení do II.třídy, stále chodí
přihlášky na zařazení do tříd.
4. Na základě OV Západočeské oblasti, který žádá o zdůvodnění, proč byla v letošním roce
zvýšena obtížnost MČR seniorů, manažer informuje, že obtížnost byla nastavena hlavně jako
kvalifikační prověrka např. na CSIO Bratislava. Je možné, že na základě aktuální výkonnosti
jezdců může být upravena obtížnost 3. kola.
5. Manažer informoval o působení zahraničních stavitelů na některých našich závodech.
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6. Manažer vznesl dotaz, proč nebyl jako zástupce skokové komise přizván na tiskovou
konferenci Českého skokového poháru. Konferenci pořádala asociace ČSP, za ČJF byl pozván
ing. Pecháček jako host. Tudíž dotaz by měl být směřován na prezidenta ČSP.
7. VV ČJF odvolal na návrh viceprezidenta pro sport manažera skokové komise pana Václava
Drbala a rozpustil skokovou komisi. Důvodem pro odvolání manažera je dlouhodobé neplnění
zadaných úkolů, nesystematičnost práce, nestálost názorů a nejednotnost výkladů informací
z jednání skokové komise a VV, čímž vznikla dezinformovanost jezdecké veřejnosti. VV
schválí prostřednictvím emailu nového manažera skokové komise do pátku 12.4.2013 a
v tomto termínu nového manažera také jmenuje.
Všechny disciplíny:
1. Manažeři všech disciplín obdrželi čerpání rozpočtu 2013 k 10.4.2013
2. Ing Theimer upozorňuje, že pokud budou změny v pravidlech, je potřeba je dostatečně
s předstihem konzultovat, tak aby byla možná jejich platnost od 1.4.
3. Manažeři budou včas informovat viceprezidenta pro sport o datu a místě konání jednotlivých
komisí.
4. Ing.Theimer požádal manažera všestrannosti a drezury o vytipování centra v Čechách a na
Moravě za účelem natáčení ČT projektu Žijeme sportem.
5. Manažeři byli upozorněni, aby znovu informovali jezdce na fakt, že před startem, resp. před
přihlášením na mezinárodní závody musí mít platnou FEI registraci pro jezdce i koně na daný
rok. Koně, na které bude vyřizována FEI registrace nebo FEI passport prvním rokem, musí být
opatřeni čipem.
Ostatní:
1. VV ČJF projednal zápis z jednání 18.3.2013
2. Konference Jihočeské oblasti se bude konat 22.4.2013 v Zahájí v subjektu JK Caletto. Za VV
se zúčastní D.Denková.
3. VV pověřil sekretariát ČJF zajištěním výroby propagačních materiálů s novým logem ČJF
(odznaky, kravaty, šátky atd.), tak aby byly hotovy do konce května.
4. ing. Metelka upozorňuje všechny předsedy oblastí a osoby odpovědné za schvalování rozpisů
na důsledné dodržování pravidel ve vztahu k jmenování funkcionářů závodů (např. při
všestrannosti není možná kumulace funkce hlavního rozhodčího a technického delegáta). U
stylových soutěží je povolena jakákoliv kumulace funkcí rozhodčích a to včetně stavitele
parkuru.
5. Stylové soutěže, ze kterých budou vybírány dvojce pro celostátní finále MUSÍ být stavěny dle
plánků navrhovaných skokovou komisí v dokumentu Styl šampionátu 2013.
6. V úterý 16.4.2013 v areálu Anežského kláštera se uskuteční tisková konference ČJF, na níž
vystoupí představitelé ČJF, zástupci vybraných disciplín a pořadatelů nejvýznamnějších akcí.
7. VV ČJF rozhodl jmenovat pracovní skupinu ohledně vývoje nového webu: 2 členové VV –
D.Denková, JUDr.Říhová, Lucie Spiwoková, ACE Design a J.Malinovský.
8. VV ČJF jmenoval na návrh OV Martinu Janošíkovou a Ilonu Matouškovou národním
rozhodčím pro skoky
9. VV ČJF schválil návrh OV Vysočina na jmenování Zdeňka Studence hlavním komisařem
ZZVJ.
10. VV ČJF projednal zápis oblasti C – 17.3.2013
11. VV ČJF projednal zápis oblasti D – 19.3.2013
12. VV ČJF projednal zápis oblasti E – 26.3.2013. VV nemohl schválit žádost ing.Bielikové na
zvýšení kvalifikace rozhodčí z důvodu nedodání příslušných podkladů.
13. VV ČJF projednal zápis oblasti F – 7.3.2013
14. D.Denková informovala o průběhu prodeje boxů v oblasti F, kdy došlo k otevření obálek.
15. Všichni členové VV ČJF + předsedové DiK a KRK připraví zprávu, kterou přednesou na
celostátní konferenci v Humpolci 14.5.2013
16. Ing. Metelka informoval o vytvoření metodického materiálu „Stavba parkurů“, který je
zkontrolován a připraven do tisku. Ing. Metelka zajistí předání zkontrolované a konečné verze
do tisku.
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17. Dr. Říhová ve spolupráci s manažery jednotlivých disciplín předložila koncepci doškolování
rozhodčích všech disciplín, Metodický pokyn č. 1/2013 k určování osob, které mohou školit a
doškolovat rozhodčí všech úrovní (platí od 1.4.2013) a Metodický pokyn č. 2/2013 k určování
osob, které mohou školit a doškolovat stavitele parkurů a tratí (platí od 1.4.2013)
18. VV ČJF projednal a schválil návrh Slovinské jezdecké federace na uzavření smlouvy ohledně
startů na národních závodech na národní licence.
19. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 7.5.2013

Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50

1/13

1/19

3/19

1/20

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“

22.9.2010

Ing.Theimer, manažer skoky, ing.Metelka

7.5.2013

Dopracovat návrh na doškolování rozhodčích - praxe

8.8.2012

D.Říhová, ing,Metelka

7.5.2013

Iniciovat jednání s MŠMT o rekvalifikaci cvičitel

20.2.2013

GS – převedeno na Dr.Říhovou

31.5.2013

Prodej boxů oblast F (spolupráce, kontrola)

20.2.2013

D.Denková, OV

10.4.2013

Spolupráce mezi ČJF a ČT4 sport projekt „Žijeme sportem“

18.3.2013

Stav plnění
Splněno

Úkol trvá

Úkol trvá

Splněno

Průběžně

Ing.Theimer, J.Malinovský
2/20

1/21

Spolupráce mezi ČJF a časopisem Svět koní

18.3.2013

GS
Oslovení SVK NF a FEI – ohledně vysílacích práv na sportovní
přenosy

10.4.2013

Průběžně

Úkol trvá

GS

Úkoly z 22.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/22

2/22

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Zadání výroby propagačních materiálů s novým logem ČJF

10.4.2013

Sekretariát ĆJF
Předání zkontrolované a konečné verze metodického dopisu
„Stavba parkurů“ do tisku
Ing. Metelka

31.5.2013

Přílohy:
-

Zápis – drezurní komise 4.4.2013
Zápis – komise spřežení – 26.3.2013
Zápis – oblast C 17.3.2013
Zápis – oblast D 19.3.2013
Zápis – oblast E 26.3.2013
Zápis – oblast V 7.3.2013
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10.4.2013

Stav plnění

