Zápis z 16. zasedání VV ČJF - dne 10.10.2012
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ivan Černoch, Dana Denková, ing.Renata Habásková, ing.Nora Hořická,
ing.Antonín Klauz, ing.Jiří Kunát, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, Mgr.Jana Perníčková,
JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, Antonín Terber
Hosté: Gabriela Křístková
Omluveni: Václav Drbal, JUDr.Petr Toman
Skoky:
1. Manažer omluven.
2. VV ČJF projednal zápis z jednání skokové komise a VV ČJF 9.10.2012. (s připomínkami
k bodům 6, 9-12).
3. Skoková komise doporučuje uspořádání závěrečných zkoušek stylových rozhodčích při SCM
15.-18.11.2012. VV ČJF souhlasí – organizačně zajistí ve spolupráci s vedoucím trenérem
SCM a I.Staňkovou Dr.Říhová.
Drezura:
1. Manažerka informovala o prvním trénink.cyklu v rámci SCM Kolesa pod vedením nového
vedoucího trenéra. (22 dětí, z toho 7 na pony). Vše proběhlo bez problémů.
2. Manažerka informovala o průběhu MČR paradrezura. Komise navrhuje ve spolupráci
s J.Zenklovou uspořádat alespoň 1 školení rozhodčích pro paradrezuru ročně, protože na
paradrezuru musí být i drez.rozhodčí speciálně vyškoleni.
3. U paradrezury by v rámci postupu rozhodčích na FEI byl stanoven jiný klíč, než pro ostatní
rozhodčí. Rozhodčí paradrezury, který by měl postoupit do mezinárodního systému kvalifikací
by nemusel být specialista.
4. Manažerka informovala o jednání s německým rozhodčím a trenérem H.H.Mayerem Zu
Strohen, který je oficiálním trenérem J a Y národní reprezentace Německa. p.Mayer by měl
spolupracovat s komisí na práci s mladými koňmi, včetně konzultací a výběru pro MS-YH
Verden 2013.
5. Manažerka se zúčastní schůze SCHČT. Komise chce pro rok 2013 začlenit do KMK i
kategorii 4letých, jelikož existuje vhodná FEI úloha, kterou je možno pro KMK použít.
6. Komise doporučuje p.Vikartovou ke jmenování specializované rozhodčí pro drezuru. Zatím
není žádost z oblasti.
7. Manažerka vysvětlila důvod sestavení nové drezurní úlohy určené speciálně ke ZZVJ-D. Jedná
se o úlohu úrovně Z. VV ČJF nesouhlasí s novou úlohou - bude se jezdit Z1 jako doposud.
Materiál k ZZVJ-D je v příloze.
8. VV ČJF jmenoval na doporučení oblasti i komise paní Renatu Vikartovou specializovanou
rozhodčí pro drezuru.
Všestrannost:
1. Manažer informoval o plánovaném jednání komise.
2. p.Boess zaslal komisi všestrannosti manuál k vzdělávání stylových rozhodčích.
3. Komise pořádá školení stavitelů a TD – Brno. Školitel K.Paar, termín leden 2013 (bude
upřesněno).
4. Výběrové řízení – trenér SCM pro skoky: komise vypsala VŘ na skokového trenéra pro SCM
všestrannosti. V termínu do 15.9. se přihlásili tito uchazeči (abecedně): Ivo Kočík, Renata
Marková, Michael Moudrý, Pavlína Sůrová, Petr Veselovský. Manažer žádá VV ČJF o výběr
vhodného uchazeče. VV ČJF hlasováním vybral M.Moudrého.
Spřežení:
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1. Manažer informoval o jednání komise spřežení. Komise pracuje na STP a kvalifikacích pro
rok 2013.
2. Komise jednala o přerozdělení zbylých prostředků ze státní dotace.
3. Byly nakoupeny míčky z Německa pro parkur spřežení (250 EUR), chybí doklad o
zaplacení/faktura. Je třeba doúčtovat! (zajistí manažer)
4. Budou nakoupena písmena pro spřežení od stejné firmy jako míčky. VV souhlasí. Také musí
být řádně doúčtováno s originálními doklady. (zajistí manažer)
5. Pořadatel CAI-A Nebanice žádá VV o zvážení posunu termínů významných závodů tak, aby
největší akce v parkurovém skákání MČR-sen.Y Ptýrov a Světový pohár ve spřežení
nekolidovaly. Bude projednáno na VV.
6. Manažer komise ing.Kunát žádá o zaslání žádosti na FEI o postup mezinárodního rozhodčího
z úrovně „I“ na úroveň “O“. GS žádost odešle, ale vyplnit ji musí konkrétní rozhodčí,
tj.ing.Kunát.
7. J.Pavel obdržel od GS návrhy změn pravidel FEI pro rok 2013. Změny musí být schváleny GA
FEI začátkem listopadu, teprve potom bude možné přistoupit k překladu a národním úpravám.
Voltiž:
1. Manažerka informovala o průběhu MČR ve Frenštátě. MČR bylo dobře zorganizované,
s velkou propagací v oblasti konání.
2. Komise přihlašuje 3 rozhodčí na seminář FEI v Nitře. (J.Jablonská, M.Guznar-Růžičková a
A.Adámková). Manažerka žádá o schválení vyslání A.Adámkové přesto, že zatím není
specializovaná ani národní rozhodčí. Postup z běžné úrovně rozhodčího do národní úrovně
bude dosažen v roce 2013. VV ČJF souhlasí.
3. Manažerka předala D.Denkové dotazy k připomínkám k programu ACE Galop (odpovědi na
tyto dotazy zajistí do 15.10.2012 D.Denková)
4. Manažerka informovala o průběžném pořadí World Cup – L.Klouda je prozatím na 4.místě.
Vytrvalost:
1. Manažer informoval o výsledcích na posledních mezinárodních závodech.
2. Pravděpodobně se do konce roku 2012 uskuteční výjezd pro pozvaný omezený počet jezdců
do Dubaje a JAR.
Pony:
1. Manažerka informovala o plánovaném jednání pony komise na příští týden.
2. Komise plánuje uspořádat v listopadu 2012 následující soustředění: drezura Mělník
(ing.Mestenhauser), drezura Heroutice (Z.Beneš), všestrannost Borová (ing.Vaněk), skoky
Heroutice (ing.Perníček). Všem pořadatelům bude vyplaceno z rozpočtu pony komise 10.000,Kč za soustředění.
3. V prosinci 2012 (termín bude upřesněn) proběhne teoretický seminář včetně pravidel pod
vedením K.Žižkové.
4. Měření pony: GS zjistí na základě jakých smluv či metodických pokynů probíhá měření pony
inspektory Equiservis Konzulent, popřípadě budeme jednat o smlouvě mezi ČJF a inspektory
určenými pro měření pony.
Reining:
1. Manažer informoval o průběhu posledního semináře reprezentace. O semináře je zájem,
dvojice dělají viditelné pokroky. Komise plánuje pokračovat ve spolupráci až do konání ME
2013.
2. Komise pracuje na přípravě STP 2013.
Všechny disciplíny:
- D.Denková žádá manažery, aby to 15.10.2012 stanovili způsob, jakým bude
vyčerpán zbytek prostředků ze státní dotace na reprezentaci a činnost disciplín.
Finance je nutné vyčerpat do 30.11.2012!!!
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-

ing.Theimer žádá o písemné vyhodnocení sezóny 2012 (zaslat mailem ing.Theimrovi a
GS). Dále je třeba na adresu GS zaslat plán sezóny 2013. Oba materiály se odevzdávají
na MŠMT.

Ostatní:
1. VV ČJF projednal zápis z posledního jednání 18.9.2012
2. VV projednal s A.Terberem kalkulaci nákupu členských karet pro členy ČJF. Je mnoho typů
karet i způsobu jejich pořízení a aktualizace. A.Terber osloví možné dodavatele s kalkulací a
zároveň oblasti ČJF, tak aby se co nejvíce zjednodušila administrativa spojená s vydáváním
členských průkazů/licencí.
3. VV ČJF projednal kolizi termínů CAI-A W Nebanice a MČR-S sen.Y Ptýrov a schválil posun
termínu MČR Ptýrov na 5.-7.7.2013.
4. VV ČJF vybral 10 závodů z nejvýznamnějších akcí sezóny 2013, o kterých se bude jednat
s ČT4 pro záznam. V příloze.
5. D.Denková informovala o kauze HŠ. Soudní stání dne 24.9. neproběhlo z důvody nemoci
obžalované.
6. VV ČJF schválil koncepci vzdělávání stavitelů parkurů. V příloze.
7. VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 17.9.2012.
8. VV ČJF projednal zápis z oblasti D – 18.9.2012. Z OV odstoupil ing.Paleček, byl za něj
kooptován J.Voldřich. Oblastní konference se koná 1.12. za VV ČJF bude přítomen
ing.Pecháček.
9. VV ČJF schválil výjimku pro Adélu Juhászovou. ZZVJ může složit na podzim 2012, ale
jelikož věku 12let dosáhne v roce 2013, bude jí licence udělena až v roce 2013.
10. VV ČJF schválil výjimku pro Františka Stružinského. ZZVJ může složit na podzim 2012, ale
jelikož věku 12let dosáhne v roce 2013, bude jí licence udělena až v roce 2013.
11. VV ČJF projednal kolizi, resp.špatně jmenovanou komisi na ZZVJ Svoboda n.Úpou (20.10.).
Pokud bude jmenovaná komise dle pravidel vzdělávání, tedy nedojde ke střetu zájmů – komise
nebude mít mezi uchazeči příbuzné nebo klubové příslušníky, schvaluje VV ČJF konání ZZVJ
ve Svobodě n.Ú.
12. VV ČJF schválil možnost zapsání Z.Balouškové a S.Vingrálkové do SCM pro II.pol.2012, i
když ještě nedosáhly věku 12let. Jedná se o výjimečně nadané jezdkyně na pony.
13. VV ČJF projednal stížnost na průběh finále Styl šampionátu v Hořovicích. K celé věci se
vyjádřila i Mgr.Perníčková, která byla jednou z organizujících osob. Dle jejího vyjádření
udělala vše co bylo v jejích silách, nicméně odezva a koordinace ze strany skokové komise
nebyla. Podnět byl předán manažeru skokové komise.
14. VV ČJF schválil termín zkoušek cvičitelů a trenérů – Hradištko 8.-9.12.2012. Komise:
ing.Pecháček, ing.Metelka, Z.Beneš, L.Jandourek
15. Zkoušky rozhodčích v oblasti F proběhnou 24.11.2012. Komise: ing.Pecháček, ing.Metelka,
ing.Kunát, A.Terber
16. Oblast C pořádá školení rozhodčích 21.10.2012 v Třeboni.
17. VV ČJF uděluje čestný odznak ČJF k významnému jubileu paní Evě Kuškové a panu
Vladimíru Hruškovi.
18. Dne 9.10.2012 byl termín uzavření přihlášek k VŘ pojišťovny, se kterou pro rok 2013 uzavře
Český olympijský výbor smlouvu o úrazovém pojištění členů sportovních svazů. Výběr
proběhne 15.10.2012.
19. VV ČJF projednal dopis ing.Motyginové, týkající se spolupráce s ČJF na vyhlášení Koně na
Žofíně (předběžný termín 2.3.2013). ing.Motyginová bude přizvána na další jednání VV ČJF.
20. VV ČJF projednal možnost změny loga ČJF, bylo předáno k vypracování návrhů firmě
VivArt, se kterou ČJF dlouhodobě spolupracuje. Důvodem změny je zejména složitost
stávajícího loga při použití v tisku, výšivce apod.
21. VV ČJF schválil objednávku a nákup nových propagačních předmětů – kravaty, šátky.
22. VV ČJF schválil cestu ing.Theimera do Humpolce na schůzku pořadatelů ZP, kvůli pravidlům
2013 a na kontrolu jednotlivých SCM.
23. VV ČJF schválil pravidelné cesty 1x měsíčně Daně Denkové na kontrolu účetnictví.
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24. VV ČJF schválil, možnost kombinace dosažených kvalifikačních výsledku k udělení

výkonnostního odznaku
Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50

3/12

1/13

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“
Ing.Theimer, manažer skoky

5.9. 2012

Kalkulace nákupu karet pro členy ČJF / poptávka nabídek

10.6.2012

GS / A.Terber

31.10.2012

Dopracovat návrh na doškolování rozhodčích - praxe
Dr.Říhová + ing.Metelka

1/14

8.8.2012

Úkol trvá

Trvá

Trvá

10.10.2012

Výklad hobby soutěží v rámci/mimo rámec ČJF

5.9.2012

Ing.Metelka
1/15

22. 9. 2010

Stav plnění

14.11.2012

Organizace zkoušek styl.rozhodčích – Svinčice (11/2012)

Průběžně

Dr.Říhová
2/15

Rozpočet na r.2013 oblastí a disciplín

31.10.2012

OV, manažeři
Úkoly z 16.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/16

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Odpovědi na otázky voltiže k programu Gallop

15.10.2012

D.Denková
2/16

Návrh čerpání zbylých prostředků z dotací 2012

15.10.2012

manažeři
3/16

Návrh kategorizace závodů jednotlivých disciplín
Manažeři (kromě S)

Přílohy:
-

Zápis z oblasti B 17.9.2012
Zápis z oblasti D 18.9.2012
ZZVJ – drezura
Vzdělávání stavitelů parkurů
Seznam závodů 2013 vybraných pro ČT4
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14.11.2012

Stav plnění

