Zápis z 24. zasedání VV ČJF - dne 12.6.2013
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková,
ing.Milan Theimer
Hosté: ing.Renata Habásková, Gabriela Křístková, ing. Jiří Kunát, Mgr.Jana Perníčková, Petr Švec,
Antonín Terber
Omluveni: JUDr.Petr Toman
Spřežení:
1. Manažer informoval o jednání komise 5.6.2013. Zápis nebyl dodán.
2. Manažer informoval o reprezentačním soustředění s H.P.Reuschlinem pro účastníky MS-A2.
3. VV ČJF schválil ing.Kunáta na vedoucího ekipy na MS-A2 Topolčianky.
4. Na podzim proběhne školení stavitelů tratí. Manažer ve spolupráci s Dr.Říhovou zavede
systém rozlišování aktivních a neaktivních stavitelů.
5. VV ČJF obdržel žádost oblasti F o jmenování I.Matouškové nár.rozhodčí pro spřežení.
Manažer žádá, aby bylo i u nár.rozhodčích třeba souhlas komise a to proto, že praxe asistenta
překážkového rozhodčího není dostatečná praxe. Komise se k této konkrétní žádosti vyjádří do
příštího jednání VV ČJF.
6. VV ČJF projednal žádost Petry Boháčové o výjimku pro opakování teoretické části ZZJV-A o
týden dřív, než požadují podmínky ČJF. Schváleno VV ČJF.
Všestrannost:
1. VV ČJF obdržel žádost o jmenování P.Veselovského národním stavitelem parkurů a tratí. VV
ČJF jmenování neschválil – z důvodu nedostatku praxe pro skoky byl P.Veselovský jmenován
nár.stavitelem tratí pro všestrannost.
2. VV ČJF projednal zápis z jednání komise 14.5. a 10.6.2013
3. VV ČJF projednal žádost o změny termínu CCI, CCIP Brno a MČR Kolesa. Nové termíny:
CCI, CCIP Brno 5.-7.7.2013, MČR Kolesa 1.-3.8.2013 (školení stavitelů tratí se uskuteční
v náhradním termínu 5.7. v Brně).
Voltiž:
1. VV ČJF schválil změnu ve složení voltižní komise. Odstoupila A.Svobodová. Novou členkou
komise je Libuše Hablovičová.
2. VV ČJF schválil změnu ve složení sboru rozhodčích na MČR 2013. Ve sboru nemůže být
A.Svobodová, jelikož je trenérkou jednoho z družstev, které se bude MČR účastnit. Místo ní
bude členskou sboru J.Jablonská.
Pony:
1. Manažerka odevzdala návrh rozpisu na MČR pony ing.Metelkovi.
2. VV ČJF projednal zápis z pony komise 28.4.2013
3. Manažerka žádá o upřesnění smlouvy o tech.zabezpečení MČR. Bude naformulováno ve
spolupráci manažerky a GS.
4. VV ČJF potvrdil funkcionáře pro MČR pony 2013.
5. Jednání komise proběhne 23.6.2013, komise musí projednat a navrhnout nominaci na ME,
kam je termín přihlášky 24.6.2013 (zašle obratem po jednání komise členům VV ČJF).
Manažerka předběžně informovala o průběhu plnění kvalifikací českých jezdců.
Drezura:
1. Manažerka informovala o jednání drezurní komise 31.5.2013. VV ČJF projednal zápis.
2. Manažerka informovala o nominaci na ME sen., ME para a ME JY 2013 – schváleno VV ČJF.
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3. OV oblasti G bude žádat o jmenování rozhodčí - specialista (p.Kružíková). Manažerka žádá,
zda by bylo možné jmenování po úspěšném složení zkoušky stínovým rozhodováním schválit
před konáním dalšího jednání VV, tak aby rozhodčí mohla rozhodovat už na nejbližších
závodech. Schváleno VV ČJF.
4. VV ČJF jmenoval J.Tvarůžka a ing.Vondrouše rozhodčími – specialisty na doporučení
komise.
5. VV ČJF schválil ing.Habáskovou jako vedoucí ekipy pro CDI Brno.
6. Manažerka předložila žádost pořadatele CDI Brno o projednání podmínek startu na CDI
v Brně pro české jezdce. Manažerka žádost pořadatele podpořila, nicméně není možné, aby se
účastnil jakýkoliv jezdec bez výkonnosti. Konečná nominace tak musí být schválena drezurní
komisí. Schváleno VV ČJF.
7. Rozpis na MČR drezura Hradištko byl schválen 4.6.2013.
8. Manažerka informovala o konání paradrezurního soustředění pro jezdce, které bude zároveň
jako školení pro drezurní rozhodčí, kteří se chtějí specializovat na paradrezuru. Termín
soustředění je 16. – 17.11.2013.
Reining:
1. Byl vytvořen web reiningu a v nejbližších dnech bude spuštěn.

Vytrvalost:
1. Manažer informoval, že nejbližší jednání komise bude 14.6.2013.
2. Manažer vznesl dotaz, zda je možné, aby byl odebrán status nár.rozhodčího, když zásadně
chybuje. Odebrat status nár. rozhodčího nelze.
3. VV ČJF vznesl dotaz na technické a finanční zajištění ME Most. Manažer dodal zatím pouze
rozpočet. VV ČJF nemá možnost nahlédnout do smluv ani do jiných dokumentů osvědčující
jakoukoliv položku předloženého rozpočtu. Manažer zaručil členům VV ČJF, že pořádání ME
je finančně kryto významným partnerem. Kopie smluv zatím není možné doložit. VV ČJF po
podepsání všech smluv vyžaduje možnost nahlédnout do smluv, v termínu do 31.7.2013.
Tento postup odsouhlasen manažerem.
Skoky:
4. Manažer informoval o jednání skokové komise. VV ČJF projednal zápis ze dne 6.6.2013.
5. ME dJY Vejer: skoková komise předložila nominaci na ME a složení celé výpravy. Nominace
schválena VV ČJF. Dále předložila rozpočet na celou akci. Z rozpočtu ČJF se bude hradit
startovné (vstup.poplatky). Další náklady jsou pokryty cestou sponzoringu. GS upozorňuje, že
veterinář doprovázející výpravu musí být registrovaný ve FEI jako schválený veterinář. VV
ČJF reaguje na příjezd vedoucího ekipy M.Ohnheisera, který by na místo přiletěl dva dny po
příjezdu koní. V případě, že by v těchto dnech nastaly komplikace, měl by být vedoucí ekipy
přítomen. Přijezd M.Ohnheisera musí být posunut, tak aby přijel souběžně s koňmi.
6. Výklad dotazu D.Denkové: v případě dvoukolové soutěže se obtížnost stanovuje podle
obtížnosti prvního kola.
7. Manažer předložil Jednací řád skokové komise. VV ČJF tento materiál připomínkuje. Skoková
komise přepracuje dle připomínek. Materiál je v kompetenci komise. VV po opravách vezme
na vědomí.
8. Manažer předložil podmínky pro získání kval.stavitele parkuru. Úpravu podmínek si vyžádala
nová skoková komise. VV ČJF materiál připomínkuje. Manažer materiál upraví a zašle VV
ČJF ke schválení. Poté bude zveřejněno na webu ČJF.
9. Skoková komise obdržela žádosti z několika oblastí o dodatečné zařazení stavitelé do II.třídy.
Skoková komise zařadila tyto stavitele do II.třídy: O.Sojka, R.Falta, J.Mentlíková, R.Hladík,
R.Drahota, R.Michl a J.Vejmělek.
10. VV ČJF jmenoval P.Bielikovou národní rozhodčí pro skoky.
11. Rozpis na MČR d,J Martinice byl schválen 12.6.2013.
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Ostatní:
1. VV ČJF projednal zápis z jednání 7.5.2013.
2. D.Denková informovala všechny manažery o výši dotace MŠMT – V – organizace sportu.
D.Denková žádá manažery, aby se řídili schváleným rozpočtem. Čerpat je třeba do 30.11.2013
(resp. do 15.11.2013) a to průběžně na potřebné výjezdy!!! Stejně tak SCM může běžet, tak
jak je v plánu. Každému manažerovi zašle D.Denková rozpočet a všechny informace pro
danou disciplínu.
3. VV ČJF projednal zápis oblasti L – 29.4.2013. Jmenování styl.rozhodčích – zodpovězeno
v zápisu z VV 7.5. Oblast žádá o zařazení ing.Balaštíka na seznam hl.komisařů pro ZZVJ –
bude zařazen jako hl.komisař hned poté, co bude jmenován nár.rozhodčím.
4. VV ČJF projednal zápis oblasti L - 27.5.2013.
5. VV ČJF projednal zápisy oblasti A – 11.12.2012, 21.2.2013, 27.5.2013
6. Zápis oblasti B – 9.5.2013.Projednáno. Odpověď odznaky - GS
7. Zápis oblasti C – 22.4.2013.
8. Zápis oblasti D – 21.5.2013.
9. Zápis oblasti K – 8.5.2013.
10. Zápis oblasti F – 30.4.2013.
11. Zápis oblasti V – 28.5.2013. Oblast žádá o jmenování V.Fišerové spec.rozhodčí pro
všestrannost. Chybí souhlas komise všestrannosti, tedy ČJF prozatím nemohl p.Fišarovou
jmenovat.
12. Zápis oblast H – 29.4.2013.
13. CSIO Hořovice – není ještě podepsaná smlouva!!! Návrh byl odeslán A.Opatrnému 23.5.2013.
Do 12.6.2013 nebyla vrácena zpět ani připomínkovaná, ani podepsaná. Pořadatel stále jedná
s KAP Jumping. Zatím neposlali ani návrh rozpisu ke schválení FEI (draft byl pořadateli
poskytnut 10.5.2013.)
14. Ing.Pecháček informoval o zájmu pořádat jezdecké závody v Novém Městě na Moravě –
v areálu biatlonového MS.
15. Dr.Říhová informovala o průběžných jednáních s manažery – o systému školení a doškolování
rozhodčích – nový termín 30.11.2013. Nový systém bude zaveden k 1.1.2014.
16. D.Denková informovala o jednání s ACE Design 11.6.2013 v Humpolci (ing.Vyroubal,
ing.Podéšť, J.Malinovský, D.Denková, ing.Kouba, L.Spiwoková). Jedná se o celkové změně
databázových systému, se zapracováním systémových změn, které proběhly v posledních 10
letech (refreshing rozhodčích, případná kategorizace jezdců, evidence přihlášek do ČJF atd.) s tímto souvisí úkol 2/23. Na základě tohoto i předešlých jednání vypracuje fa ACE Design
analýzu a návrh rozpočtu do 21.6.2013. Pak bude obratem předložen VV ČJF, který se k němu
vyjádří do 30.6.2013. Následně bude podle analýzy a podrobného rozpočtu předložen ke
schválení návrh na znění smlouvy nebo vypsáno VŘ.
17. Rozhodování styl. soutěží: stylové soutěže musí být rozhodovány pouze rozhodčími ze
seznamu styl.rozhodčích schválených VV ČJF.
18. VV ČJF projednal dopis S.Bládkové s žádostí o výjimku pro prodloužení cvičitelské licence.
VV ČJF žádost zamítl.
19. VV ČJF projednal žádost V.Froňkové o výjimku při ZZVJ-D pro svojí svěřenkyni
H.Novotnou. V.Froňková žádá, aby H.Novotná nemusela absolvovat předvádění koně, protože
nemůže běžet s koněm, ze zdravotních důvodů. Doloženo potvrzením od lékaře. VV ČJF
schválil vydání licence jezdce pro drezuru.
20. Dr.Říhová předložila metodický pokyn 5/2013 k určování komisařů pro ZZVJ a seznam
navrhovaných komisařů a hl.komisařů pro ZZVJ. Schváleno VV ČJF. Seznam bude rozeslán
sekretářům a bude publikován na webu ČJF v sekci ZZVJ.
21. VV ČJF obdržel závazný výklad stanov ČJF od DiK ČJF. Výklad a rozhodnutí vydala DiK na
podnět týkající se kooptace nového člena OV oblasti A.
22. Rozpočet ČJF 2013: ČJF obdržela 6.6.2013 rozhodnutí MŠMT – dotace program V. Konečný
rozpočet celkový i pro disciplíny zohledňující částku na dotaci V předložila D.Denková.
Schváleno VV ČJF. Definitivní celkový bude předloženo Radě ČJF, odešle D.Denková.
23. D.Denková předložila návrh na dělení dotačního programu II – Talentovaná mládež. Pro
potřeby SCM byla zachována částka stejná v roce 2012. Zbývající částka (487.700,- Kč) byla
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rozdělena mezi oblasti, dle poměru mládeže do 18let v členské základně. Schváleno VV ČJF.
Bude předloženo Radě.
24. VV ČJF schválil žádost Mgr.Sedláčka o jmenování komise pro zkoušky cvičitelů vytrvalosti
(30.6.2013 Hradištko, ing.Pecháček, Z.Beneš, A.Terber, ing.Metelka) a pro zkoušky cvičitelů
a trenérů II.tř. (6.-8.12.2013 Hradištko, ing.Pecháček, Z.Beneš, ing.Metelka, ing.Jandourek).
Schváleno VV ČJF.
25. VV ČJF schválil udělení jezdecké licence Nikole Sukdolákové na základě kariéry a ZZVJ
splněné na Slovensku.
26. Zasedání EEF a jednání skupiny I a II ve Stockholmu – 14.-17.10.2013. Účast ing.Pecháček +
GS. Schváleno VV ČJF.
27. Předávání medailí MČR: MČR-E sen.Mikulov – Dr.Říhová, MČR-S Y,sen.Ptýrov –
D.Denková, MČR-E JY Borotín – L.Spiwoková, MČR-D Hradištko – L.Spiwoková, MČR-C
J,dr. Kolesa – ing.Theimer, MČR-A124,P2 Police – ing.Metelka, MČR-S dJ Martinice –
ing.Pecháček, MČR pony Hradištko – ing.Metelka, MČR-C sen.Humpolec – ing.Pecháček,
MČR-R Krakovany – Dr.Říhová, MČR-C dYpony Borová – D.Denková, MČR-V Chomutov –
ing.Metelka, Paradrezura Hradištko – Dr.Říhová, Paravoltiž Olšany – Dr.Říhová.
28. Dr.Říhová informovala o paradrezurním soustředění (podzim 2013). Účast opět potvrdil
špičkový trenér C.Milkins. Viz.odstavec výše – drezura.
29. Dr.Říhová informovala o přípravách zasedání VV IGEQ v ČR (7/2013).
30. IGEQ celosvětové zasedání členských zemí proběhne na podzim v Malajsii. Předběžně
schválena účast Dr.Říhové.
31. D.Denková vznesla dotaz na pokračování materiálu bezp.třmeny, vesty atd. Materiál
vypracovaný na minulé jednání VV D.Denkovou bude zaslán manažerům disciplín a
B.Rejnkovi k připomínkování.
32. Schválená služební cesta – D.Denková 10.7. Ostrava – jednání u soudu.
33. Výklad ke střídání rozhodčích na opracovšti vypracoval ing.Metelka: HR na všech národních
závodech může vždy, dle svého rozhodnutí, střídat komisaře (rozhodčího) na opracovišti,
pokud speciální pravidla nestanoví jinak. Střídající rozhodčí musí však mít vždy odpovídající
kvalifikaci pro danou soutěž.
34. Je třeba vypracovat prováděcí předpis ke kategorizaci závodů (z důvodu častých dotazů na
vysvětlení) – vypracuje ing.Metelka – do 7.8.2013.
35. Metodický pokyn – při jaké příležitosti bude používáno které logo. Úkol ing.Metelka ve
spolupráci s Dr.Tomanem - do 7.8.2013.
36. VV ČJF projednal příspěvek na ME Most – VV ČJF rozhodl, že přispěje pořadateli formou
přímé úhrady faktury / faktur za nájemné sportoviště.
37. Dr.Říhová bude urgovat u ing.Šímy zaslání metodického pokynu pro stavbu parkuru
v elektronické podobě, který do 12.6. nepřišel na ČJF v konečném znění po připomínkování na
jaře 2013.
38. Další jednání VV ČJF proběhnou: 7.8.2013 a 4.9.2013 (event.mimořádný termín 07/2013)
39. Jednání Rady ČJF proběhne 18.9.2013

Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
1/13

1/19

1/20

Úkol

Termín

Zodpovídá
Dopracovat návrh na školení doškolování rozhodčích – celý systém

Nový termín
8.8.2012

D.Říhová, ing,Metelka

30.11.2013

Iniciovat jednání s MŠMT o rekvalifikaci cvičitel

20.2.2013

GS – převedeno na Dr.Říhovou

12.6.2013

Spolupráce mezi ČJF a ČT4 sport projekt „Žijeme sportem“

18.3.2013

Ing.Theimer, J.Malinovský
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Stav plnění
Úkol trvá

Průběžně

Průběžně

1/21

1/22

2/22

1/23

2/23

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

10.4.2013

GS

31.5.2013

Zadání výroby propagačních materiálů s novým logem ČJF

10.4.2013

Sekretariát ĆJF

31.5.2013

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

10.4.2013

Úkol trvá
Průběžně
Splněno

Úkol trvá

12.6.2013

Přepracování kritérií pro zařazení stavitelů do tříd

12.6.2013

P.Švec
Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními
údaji o refreshingu
GS, ing.Metelka

12.6.2013

Splněno

Bod 16

Úkoly z 24.zasedání VV ČJF:

Číslo
úkolu
1/24

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Odpověď – zápis oblast B – otázka k odznakům

Stav plnění

19.6.2013

GS
2/24

Materiál k bezpečnosti – zaslat k připomínkování

19.6.2013

GS
3/24

Prováděcí předpis ke kategorizace závodů

7.8.2013

Ing.Metelka
4/24

Použití loga

7.8.2013

Ing.Metelka

Přílohy:
-

zápis skoková komise - 6.6.2013
zápis drezurní komise - 31.5.2013
zápis komise všestrannosti – 14.5.2013
zápis komise všestrannosti – 10.6.2013
zápis komise pony – 28.4.2013
rozdělení prostředků – dotace MŠMT program II na talent.mládež v oblastech
zápis oblast A- 11.12.2012
zápis oblast A – 21.2.2013
zápis oblast A – 27.5.2013
zápis oblast B – 9.5.2013
zápis oblast C – 22.4.2013
zápis oblast D – 21.5.2013
zápis oblast F – 30.4.2013
zápis oblast H – 29.4.2013
zápis oblast K – 8.5.2013
zápis oblast L – 29.4.2013
zápis oblast L – 27.5.2013
zápis oblast V – 28.5.2013
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