Zápis z 9. zasedání VV ČJF, o.s. dne 15. 2. 2012
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Ivan Černoch, Václav Drbal, 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, ing.Milan Theimer, MUDr.Helena Žižková
Hosté: Gabriela Křístková, ing.Antonie Pellarová

Skoky:
1. Manažer informoval o jednání skokové komise 3.2. VV ČJF projednal zápis.
2. Manažer informoval o průběhu semináře pro stavitele parkurů (Ptýrov 3.-4.2.). Toto školení
bude uznáno jako refreshing.
3. Skoková pravidla jsou zatím ve fázi překladu, je zde mnoho změn. Budou dodána
ing.Metelkovi během cca 3 týdnů. Termín k odevzdání byl 5.1.2012!
4. Manažer informoval, že finále Styl šampionátu proběhne v Ptýrově v rámci MČR- d,J
(resp.před zahájením mistrovských soutěží).
5. Manažer informoval o koordinační schůzce reprezentace dětí a juniorů, kvůli nadcházejícímu
ME Ebreichsdorf. Obdobná schůzka s jezdci a majiteli koní se uskuteční také pro kategorie Y
a sen.
6. VV ČJF jmenoval na doporučení skok.komise M.Perníčka specializovaným rozhodčím pro
skoky a P.Bečku národním stavitelem parkurů.
7. VV ČJF schválil pravidla seriálu ČSP a Dance and Jump 2012.

Drezura:
1. Nejbližší jednání drezurní komise proběhne 5.3.2012
2. Manažerka předloží na příštím jednání VV ČJF bodový systém kvalifikací pro sezónu 2012,
který by po schválení VV měl začít platit od 1.4.2012.
3. Manažerka informovala o změnách v pravidlech pro rok 2012. Předáno ing.Metelkovi.
4. VV ČJF schválil proplacení členského příspěvku v mezin.klubu drezurních rozhodčích IDOC
pro Dr.Žižkovou a ing.Šretra.
5. VV ČJF schválil pravidla seriálu ČDP 2012

Všestrannost:
1. VVČJF schválil pravidla ZP 2012.
2. Velice pravděpodobně se neuskuteční plánované mezinárodní závody a MČR v Pardubicích.
Pro tento případ by došlo k této změně v kalendáři: MČR – družstva, Y Kolesa (6.-8.7.) a
MČR – pony, d,J,sen. Humpolec (13.-15.7.). Dále by v rozpočtu ČJF došlo k přesunu. ČJF
bude hradit na tech.zabezpečení MČR v Kolesách 80.000,- a MČR v Humpolci 100.000,- Kč.
3. Manažer informoval o účasti B.Rejnka na FEI Risk Management ve Warendorfu. B.Rejnek
navrhuje udělat školení překážkových rozhodčích. Zajistí manažer komise.

Spřežení:
1. Manažer informoval o plánovaném soustředění reprezentace 2.-5.4.2012 v Kladrubech
2. V sobotu 25.2. proběhne galavečer všestrannosti a spřežení v Humpolci.
3. VV ČJF projednal zápis z komise spřežení – 2.2.
4. V.Drbal informoval o podnětu člena oblsti B Josefa Hroudy. STP a kval.podmínky 2012 byly
schváleny VV ČJF. Dle stanoviska VV ČJF není obvyklé ani v jiných federacích ve světě, aby
jezdec s dvojím občanstvím měl možnost získat titul v obou zemích, kde má občanství.
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Z hlediska pravidel FEI také vždy existuje pouze jedna „sportovní národnost“ (Sport
Nationality), ačkoliv má jezdec více občanství, licenci a sportovních registrací ve více zemích
ve světě. Takový jezdec se zpravidla může stát Mistrem republiky, jejíž občanství využívá
v rámci sportu – tedy „sportovní národnost“. STP 2012 pro spřežení zůstávají beze změny.
Voltiž:
1. Manažerka informovala o zasedání komise (21.1.2012), která se věnovala výlučně novým
pravidlům. Pravidla pro rok 2012 jsou hotová a byla předána ing.Metelkovi. VV ČJF projednal
zápis z komise.
2. Komise navrhuje finanční ohodnocení reprezentantů podle úspěšnosti na závodech. Rozdělení
prostředků je plně v kompetenci každé komise. Klíč vyplácení je v zápise z komise 21.1.2012.
3. Manažerka informovala o plánovaném semináři k novým pravidlům, kde byly zásadní změny
pro rok 2012. Lektoři: M.Guznar Růžičková, D.Blažek
4. Manažerka informovala o průběhu školení FEI ve Warendorfu (účast za ČJF D.Blažek a
D.Biljsma) a předala vyúčtování.
5. D.Blažek byl nominován do sboru rozhodčích na MS 2012!
6. Manažerka informovala o výborné reprezentaci L.Kloudy. Ve finále WC v Bordeaux obsadil
4.místo!!! VV ČJF schválil odměnu L.Kloudovi za vynikající reprezentaci ve výši 50.000,Kč.
Reining:
1. Manažera informoval o překladu pravidel. V pravidlech FEI reiningu jsou výrazné změny.
J.Havlík, pověřený překladem pravidel 2012 se v lednu zúčastnil školení FEI k novým
pravidlům. FEI je za některé změny v pravidlech pro rok 2012 národními federacemi a
rozhodčími kritizována.
2. Manažer odevzdal Dr.Říhové návrh nových otázek pro ZZVJ-R. Bude upřesněno podle
nových pravidel.
Vytrvalost:
1. Manažer informoval o vyhodnocení sezóny 2011, které proběhlo 4.2. v Praze na Fidlovačce.
2. Manažer nabídl zpracovanou podrobnou prezentaci české vytrvalosti z hlediska mezinárodního
sportu a srovnání s ostatními disciplínami co do úspěšnosti. Manažer zašle GS.
3. Manažer informoval o únorovém výjezdu na CEI do UAE. H.Terberová obsadila 38.místo.
4. Pravidla vytrvalosti byla předána ing.Metelkovi.
Pony:
1. VV ČJF projednal zápis z pony komise – 29.1.
2. Manažerka informovala o průběhu galavečera v Pacově a vyslovila poděkování pořadatelům.
3. Ve dnech 3.-4.3. proběhne skokové soustředění v Trojanovicích (trenér Z.Žíla). Z rozpočtu
ČJF bude hrazeno 3.000,- Kč.
4. V pátek 17.2. začíná soustředění v rámci projektu Styl šampionát ve Svinčicích, pod vedením
2 lektorů z Bavorska. Celkem je přihlášeno a vybráno 29 účastníků. Školení proběhne
teoreticky i prakticky na figurantech. Účastníci hradí vstupní poplatek 500,- Kč. Figuranti
hradí poplatek 500,- Kč za koně. Další turnus školení ve Svinčicích proběhne stejným
způsobem.
5. Manažerka vznesla dotaz, kdo bude schvalovat pravidla seriálu Styl šampionát 2012. dle
výkladu ing.Metelky by to měla schvalovat manažerka komise (resp.manažeři disciplín,
kterých se to týká).
6. Byla podepsána sponzorská smlouva, která pokrývá náklady na projekt Styl šampionát.
7. Pravidla pony 2012 byla odevzdána ing.Metelkovi.
8. Na webu FEI stále nejsou zveřejněny kvalifikace FEI pro ME-pony (pouze drezura). GS bude
urgovat. Vzhledem k tomu, že je už nutné dát do tisku brožuru Kalendář 2012, která obsahuje i
STP a kvalifikace, nebude tato brožura dosud nezveřejněné kvalifikace FEI obsahovat.
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Ostatní:
1) VV ČJF projednal zápis z posledního jednání 18.1.2012
2) Vzdělávání:
- Dr.Říhová vypracovala okruh otázek k ZZVJ, dle kterých se začne zkoušet od 1.3.2012
a rozešle testy hlavním komisařům ZZVJ (celkem 35 otázek).
- VV ČJF projednal návrh skok.komise na zařazení P.Švece do komise pro vzdělávání a
zároveň projednala dopis A.Pejose, který nesouhlasí se složením této komise a
poukazuje na to, že komise měla být navržena z oblastí. Dr.Říhová vítá iniciativu
skok.komise a ráda bude s P.Švecem spolupracovat. Obecně k sestavení vzdělávací
komise: Na Konferenci 2011 nebyl jediný návrh do komise pro vzdělávání z žádné
oblasti, pouze 3 návrhy přímo na člena VV pro vzdělávání, z nich byla zvolena
Dr.Říhová. Ta žádala oblasti o spolupráci ve vzdělávání (emailem 27.6.2011), ale
k rodící se komisi neměl nikdo žádné připomínky či návrhy. Dr.Říhová tedy sestavila
komisi z členů ochotných s této oblasti pracovat. VV ČJF prozatím nemá důvod tuto
sestavu měnit, jelikož je na začátku své práce. Na dopis A.Pejose odpoví ing.Pecháček.
- ZZVJ – nové!!! Dle rozhodnutí VV ČJF pád při praktické části ZZVJ vždy vylučuje ze
zkoušek. Neposlušnost nevylučuje, je na komisaři, aby posoudil konkrétní situaci a
důvod neposlušnosti. Tyto změny začínají platit 1.3.2012.
3) Oprava zápisu z 18.1.2012 – bod 5) ostatní) správné znění: Dr.Říhová žádá o výjimku
z pravidel pro finále ČDP v kategorii Belzet Cup (SG, IM-I). Všechny finálové úlohy této
kategorie se pojedou bez biče. VV ČJF i manažerka drezurní komise souhlasí.
4) Oblast K žádá o termín zkoušek CV a TR a jmenování komise. Termín cvičitel 4.-5.4.2012,
termín trenér: 14.6.2012, místo konání Mariánské Lázně, komise: ing.Pecháček, ing.Metelka,
L.Jandourek, V.Čmolík – schváleno VV ČJF.
5) Oblast G žádá o termín zkoušek rozhodčích a jmenování komise. Termín 3.-4.11.2012, místo
konání Brno Panská Lícha, komise ing.Pecháček, ing.Metelka, ing.Vojáčková, J.Trojanec –
schváleno VV ČJF.
6) G.Křístková žádá, aby byl zveřejněn provizorní rozpočet 2012 a čerpání rozpočtu 2011. Bude
zveřejněno do pátku 24.2.2012.
7) Ing.Pecháček informoval o Valné hromadě ČSTV – 21.1.2012 v Nymburce.
8) VV ČJF projednal a schválil návrh D.Denkové na úsporu výdajů za cestovné. S účinností od
15.2.2012 bude VV ČJF schvalovat cesty svých členů na různé akce v rámci jezdeckého
sportu. Schválena cesta ing.Pecháčka 25.2. do Humpolce na vyhlášení sezóny všestrannosti a
spřežení a do Svinčic na školení v rámci Styl šampionátu.
9) VV ČJF zval na vědomí rozhodnutí OV oblasti A v kauze A.Z. a v kauze TJ Žižka Praha. GS
informovala, že proti rozhodnutí v kauze A.Z. podala odvolání k DiK ČJF.
10) VV ČJF projednal zápis oblasti A – 17.1.2012
11) VV ČJF projednal zápis oblasti F – 1.2.2012. Sekretariát dosud neobdržel rozhodnutí OV ve
věci disc.řízení – start na OM ve dvou různých věkových kategoriích v jednom roce.
12) VV ČJF projednal zápis oblasti L – 30.1.2012. VV ČJF schválil termín a lektory pro školení
rozhodčích 24.3.2012 v Hulíně.
13) VV ČJF schválil refreshing pro rozhodčí, organizovaný TJ Krakonoš Trutnov (23.3.2012),
lektoři ing.Pecháček, ing.Metelka, Z.Beneš
14) VV ČJF schválil udělení čestného odznaku Dr.Elvíře Zamrazilové na návrh voltižní komise.
15) VV ČJF projednal žádost Jana Holce o zkrácení délky zákazu startu (rozhodnutí DiK ze dne
7.11.2011) v kauze pozitivní dopingový nález. VV ČJF této žádosti nevyhověl. Dle rozhodnutí
DiK ČJF měl J.Holec možnost odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí, což neučinil.
16) VV ČJF projednal návrh oblasti B, aby zpráva hl.rozhodčího vyplývala z PJS. Toto je
v kompetenci každé oblasti.
17) VV ČJF pověřil D.Denkovou zastupováním ČJF během soudního stání 22.2.2012 v Ostravě.
18) Jednání VV ČJF se zúčastnil Josef Malinovský (vítěz výběrového řízení na pozici PR a
marketingový specialista ČJF). Představil podrobnější časový harmonogram spolupráce.
D.Denková ve spolupráci s Dr.Tomanem připraví smlouvu mezi ČJF aj.Malinovským.
3

19) Měsíční limit pro služební telefony manažerů činí 800,- Kč. U manažera skokové komise
1000,- Kč. Doplatek za překročený limit bude hrazen ze strany manažera pouze tehdy, pokud
bude limit překročen o více než 150,- Kč.
20) Ke dni 15.2.2012 neodevzdaly vyúčtování licencí za 2.pololetí 2011 tyto oblasti: A, F, G.
Doklady za leden 2012 neodevzdaly A, F, G, H.
21) V pravidlech ČJF platných od 1.4.2012 přichází významná úprava převzatá od sousedních NF.
Od roku 2013 stanovuje FEI povinnost nosit bezp.helmu na závodech vždy, když jezdec sedí
na koni, tedy i mimo kolbiště, případně opracoviště. Mnoho evropských federací toto přijalo
již do pravidel platných v roce 2012 a na svých národních závodech toto již letos od jezdců
vyžadují. ČJF přijímá toto pravidlo také již s platností od 1.4.2012.
22) VV ČJF informoval o výsledku volební konference na Slovensku. Ve funkci prezidenta SJF
vystřídal A.Glatze ing.Vladimír Chovan.
23) VV ČJF projednal žádost P.Markuskové o zařazení její dcery Terezy Markuskové do
drezurního SCM. T.Markusková (11let) má pony licenci. V ojedinělých případech je možné
zařadit do SCM i jezdce,kteří jsou pod nebo nad věkovým limitem MŠMT (od 12let), a to
když se jedná o výjimečně talentovaného jezdce. Žádost o zařazení do SCM podává zpravidla
oblast, která tímto zaručuje určitou výkonnost nebo předpoklad vynikající výkonnosti, protože
není technicky možné, aby všechny talenty vyhledával vedoucí trenér SCM. Žádost byla
postoupena vedoucí trenérce drezurního SCM, Na dopis p.Markuskové odpoví D.Denková.
24) VV ČJF projednal návrh pony komise o výjimku ze ZZVJ na velké koně pro jezdce pony
úspěšné na MČR-pony. Tito vybraní jezdci by dle návrhu komise nemuseli splnit ZZVJ a
automaticky by přešli na licenci na velké koně. VV ČJF hlasováním tuto žádost zamítl: pro
Dr.Říhová, ing.Theimer, proti: ing.Pecháček, ing.Metelka, D.Denková
25) VV ČJF schválil čerpání rozpočtu 2011 a převod úspor disciplín do roku 2012.
26) D.Denková žádá, aby při rozhodování VV ČJF hlasováním bylo v zápisu uváděno, jak který
člen VV ČJF hlasoval.

Usnesení úkoly
Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50

1/85

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“

22. 9. 2010

Ing.Theimer, manažer skoky

14. 3. 2012

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody

20.4.2011

GS
4/6

Pravidla 2012

31.3.2012

Ing.Metelka
4/7

5/7

Podmínky účasti na neofic.ME C týmů - 2013

31.1.2012

GS

14.3.2012

Koncepce stylového šampionátu + semináře Ansbach, Svinčice

průběžně

Dr.Říhová, Mgr.Perníčková
1/8

2/8

Urgovat smlouvy MZ a MČR 2012

15.2.2012

GS

29.2.2012

Jednání s O2 o rozšíření smlouvy o oblastní telefony

15.2.2012

GS

31.3.2012
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Stav plnění

Úkol trvá
Částečně splněno
Jednání trvá

3/8

Nové podmínky pro udělování výk.odznaků-reining

15.2.2012

I.Černoch

14.3.2012

Úkoly ze 8. zasedání:
Číslo
úkolu
1/9

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vypracovat smlouvu – J.Malinovský

14.3.2012

D.Denková
2/9

Urgovat kvalifikace ME pony 2012 na FEI

29.2.2012

GS
3/9

Školení překážkových rozhodčích ve všestrannosti - koncept

31.3.2012

Manažer
4/9

Otázky ZZVJ-Reining – aktualizovat dle nových pravidel

14.3.2012

Manažer
5/9

Překlad pravidel parkurového skákání

29.2.2012

Manažer

Přílohy:
-

zápis z jednání OV oblasti A – 17.1.2012
zápis z jednání OV oblasti F – 1.2.2012
zápis z jednání OV oblasti L – 30.1.2012
zápis z jednání pony komise – 29.1.2012
zápis z jednání voltižní komise – 21.1.2012
zápis z jednání komise spřežení – 2.2.2012
zápis z jednání skokové komise – 3.2.2012
zápis ze semináře stavitelů parkurů – 3.-4.2.2012
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Stav plnění

