
Zápis z mimo řádného jednání VV ČJF a skokové komise ze dne 13. 7. 2012  

 

Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Pavlína Bůžková, Dana Denková, Václav Drbal, 
Ing. Zdeněk Goščík, Pavel Hudeček, Vladimír Hruška, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav 
Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Jan Šíma, Petr Švec, Ing. Milan Theimer 

Omluveni (dle abecedního pořádku): Jarmila Beranová, Martin Ohnheiser 

Skoky: 

VV ČJF ve spolupráci se skokovou komisí schválil nové technické podmínky pro stavbu 
parkuru. Tabulka technických parametrů tvoří přílohu tohoto zápisu. Nové názvosloví stupňů 
soutěží bude upřesněno po konzultaci s programátorem společnosti ACE Design s.r.o..  

Platnost nových technických parametrů bude zveřejněna dodatečně. Datum platnosti závisí 
na zapracování do výsledkového programu GALLOP. Konečné datum bude konzultováno 
s manažerem skokové komise. 

VV ČJF dále po dohodě se skokovou komisí zrušil dvojbradlí a počty cvalových skoků 
v kombinacích – platnost úpravy od účinnosti nových pravidel PJS tedy od 1.4.2013. 

V návaznosti na nové technické podmínky pro stavbu parkuru se mění i výška překážek 
parkuru při ZZVJ na 80 cm. Platnost této změny od 1.9.2012. 

VV ČJF ve spolupráci se skokovou komisí zrušil HOBBY soutěže a to s platností od 1.4.2013 
v rámci jurisdikce ČJF. Hobby soutěže mohou být nadále pořádany mimo působnost ČJF.  

Ostatní: 

JUDr. Kateřina Říhová předložila návrh na závěrečné zkoušky rozhodčích ve vzdělávacím 
projektu Styl šampionát 2012. Schváleno VV ČJF. 

JUDr. Kateřina Říhová seznámila VV ČJF s průběhem finále na "velkých koních", které se 
bude konat v sobotu 29. září v Hořovicích při finále ČSP.  Podmínky finále na "velkých 
koních" byly projednány za VV ČJF JUDr. Kateřinou Říhovou, za AČSP Jiřím Skřivanem, za 
pořadatele Jitkou a Alešem Opatrnými, dále Václavem Drbalem za skokovou komisi a Mgr. 
Janou Perníčkovou za komisi pony. Finále "pony" se bude konat ve čtvrtek 16. srpna ve 
Zduchovicích při MČR S+D pony. Schváleno VV ČJF 

JUDr. Kateřina Říhová navrhuje finálovou soutěž Styl šampionátu 2012 takto: 

• Oddělení A skoková soutěž stupně Z pro děti (12 – 14 let), rozhodování podle článku 
298.1.1. PJS  

• Oddělení B skoková soutěž stupně ZL pro juniory (14- 18 let), rozhodování podle 
článku 298.1.1. PJS 

• Ceny do obou oddělení budou v minimální hodnotě 30 000 Kč pro umístěné na 
prvních třech místech.  

• Rozhodčí pro finále Friedrich Rudolf Hadendorn (GER) + rozhodčí vybraný z projektu 
„Styl šampionát“.   

• Finálová soutěž se pojede jako soutěž č. 14 v rámci programu finále ČSP po sobotní 
Velké ceně Hořovic. 

Schváleno VV ČJF. 

Přílohy: 

• nové technické podmínky pro stavbu parkuru 


