Zápis z 20. zasedání VV ČJF - dne 20.2.2013
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková,
ing.Milan Theimer
Hosté: Václav Drbal, ing.Renata Habásková, ing.Antonín Klauz, Gabriela Křístková,
ing.Jiří Kunát, Mgr.Jana Perníčková
Omluveni: JUDr.Petr Toman

Skoky:
1. Manažer informoval o školení stavitelů v březnu 2013 v Německu. Školení proběhne pod
vedením pana Sattlera, s kterým skoková komise dlouhodobě spolupracuje. Školení je na
náklady účastníků.
2. Oblasti ještě nebyly informovány o tom, jak proběhne rozdělení stavitelů do kategorií.
Dr.Říhová naformuluje přesný postup a bude rozesláno na oblastní sekretáře. Je třeba, aby se
evidovali aktivní stavitelé, a zda staví parkury či tratě. Návrh jak toto řešit je v jednání.
Z hlediska vzdělávání je kvalifikace stavitel parkurů a tratí jednotná. Řešení by měla předložit
vzdělávací komise ve spolupráci se skokovou komisí.
3. Manažer předložil materiál k seriálu stylových soutěží pro sezónu 2013. Po úpravách
schváleno VV ČJF. Bude doplněno o seznamy rozhodčích, kteří mohou rozhodovat stylové
soutěže.
4. GS informovala o komunikaci s FEI ve věci nových pravidel poháru národů. Do 31.12. mělo
být nahlášeno, zda se ČR bude účastnit PN. To bylo v prosinci odesláno. K 15.2. měla ČJF
vybrat konkrétní závody CSIO ze seznamu 10 závodů v rámci divize 2, s tím, že vybrané
závody jsou závazné a v případě neúčasti českého týmu bude ČJF nucena zaplatit náklady na
ubytování, ustájení a startovné. Z toho důvodu byly vybrány jen tradiční závody CSIO
Bratislava. Ostatní závody buď kolidovaly s významnými závody v ČR (MČR-sen.), nebo se
jednalo o země, kam ČR družstvo nikdy nevysílá (Portugalsko, Norsko apod.). Pod hrozbou
tak vysokých nákladů není možné v únoru s jistotou přihlásit více závodů CSIO. Otázka
pravidel PN bude zřejmě otevřena na jednání EEF, za ČJF projedná ing.Pecháček.
5. Manažer informoval o domluvě s M.Perníčkem, že na všech kolech i finále KMK je povinný
technický delegát.
6. VV ČJF jmenoval národní stavitele parkurů J.Měrkovou a J.Kopiše na doporučení oblasti a
skokové komise.
7. VV ČJF schválil účast J.Hudečka na kurzu stavitelů parkurů v Aachen na doporučení školitele
kurzu pro stavitele KMK p.Maiera a M.Perníčka. ČJF uhradí vstupní poplatek.
8. GS upozorňuje, že se množí výjezdy jezdců na závody CSI, aniž by se jezdci hlásili přes ČJF.
Ačkoliv by je ani pořadatel neměl přijmout, děje se to často a je to porušení jednoho ze
základních pravidel. ČJF pak z takových závodů nezpracuje výsledky.
9. GS upozorňuje, že v novém přihlašovacím systému FEI, který národní federace využívají pro
přihlašování závodů CSI je striktně nastaveno, že v době zadávání nominativní přihlášky už
musí být dvojice registrovaná na FEI. Registraci nového koně nelze udělat bez čísla čipu!!!!
Tedy upozorňujeme jezdce, že je třeba přihlášky hlásit včas, ne v den termínu, ale předem, aby
se případně stihl vyřešit čip.
Drezura:
1. Manažerka odevzdala návrh složení sboru rozhodčích na MČR.
2. Komise navrhla samostatné drezurní logo.
3. VV ČJF schválil kvalifikační podmínky na MS YH Verden 2013.
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4. Ing.Theimer vznesl dotaz k systému kvalifikací na mezinárodní závody, protože k němu dostal
několik dotazů na nejasný výklad. Manažerka objasnila, že pro účast na národních závodech
v zahraničí není třeba, aby dvojice absolvovala povinnou účast v SCM, toto se týká jen CDIJ.
5. VV ČJF projednal zápis z jednání drezurní komise 14.2.2013.
6. VV ČJF schválil pravidla Českého drezurního poháru 2013.

Všestrannost:
1. Manažer informoval o školení pro stavitele, která proběhnou pod vedením K.Paara z Rakouska
pravděpodobně v dubnu a září 2013. Termíny budou upřesněny. Školení bude započítáno jako
refreshing.
2. Komise žádá o změnu v kalendáři MČR, respektive výměnu dvou kategorií. MČR juniorů by
proběhlo v Koledách místo MČR-YR a naopak mladí jezdci by měli MČR v Borové. Obě tratě
budou stavěny zkušenými zahraničními staviteli. Schváleno VV ČJF. Opraveno v kalendáři a
na webu ČJF.
3. D.Denková přepracuje rozpočet v důsledku této změny, protože přehozením kategorií se mění
jeho sktruktura.
4. Školení pravidel všestrannosti proběhne 30.3. v Kolesách.
5. Komise vyplatí ing.Palečkovi odměnu ve výši 10.000,- ze svého rozpočtu, za překlad pravidel
všestrannosti.
6. Rozhodčí, kteří si musí splnit praktickou část refreshingu tak mohou učinit na závodech
v Pardubicích a Brně.
7. V březnu proběhne soustředění potenciálních účastníků ME 2013 pod vedením dánské
lektorky Ch.Klingspor. Soustředění bude zaměřeno zejména na drezuru.
8. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti 16.1.2013
9. Ze SCM Kolesa byla vyřazena Z.Baloušková, která nemá momentálně koně na požadované
úrovni.

Spřežení:
1. Manažer informoval o jednání komise 18.2. Zápis zatím není k dispozici. VV ČJF také
projednal zápis ze schůze komise z 15.1.
2. Ve dnech 11.-12.3. proběhne soustředění reprezentace s H.P.Reuschlinem.
3. Dle PJS je i na hobby maratonu (terénní zkouška) povinná přítomnost sanitky. Nicméně dle
výkladu parkur, ve kterém je postavena maratonská překážka není považován za terénní
zkoušku.

Pony:
1. Manažerka odevzdala návrh na složení sboru rozhodčích na MČR pony ing.Metelkovi.
2. Manažerka předložila materiál k seriálu stylových soutěží pro pony. Schváleno VV ČJF.
3. Manažerka vznesla dotaz kolik stylových rozhodčích má být do seznamu úspěšných
absolventů zkoušek ve Svinčicích a do kdy budou moci rozhodovat, když se neúčastnili
školení. A zda bude v roce 2013 opět školení se zkouškami. Je v kompetenci vzdělávací
komise.
4. Z pony komise vystoupil ing.Mestenhauser a pony komise navrhuje kooptovat
Mgr.Vašákovou. Schváleno VV ČJF.
5. Manažerka vznesla dotaz k programu Gallop. Jelikož v kalendáři došlo změnou pojmenování
obtížností skokových soutěží k velkým potížím s označením pony soutěží. V Gallopu bude
ošetřeno dvěma oddělenými číselníky, což dosud nebylo třeba. Projednáno s ACE Design.
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Všechny disciplíny:
- Manažeři ve spolupráci s pořadateli předloží návrhy na sbory rozhodčích na MČR
2013. Termín zaslání do 10.3. na adresu iren@seznam.cz
- Většina pravidel byla již manažery odevzdána ing.Metelkovi. ing.Metelka žádá,
aby manažeři pravidla po připomínkování v definitivní verzi zaslali na Irenu
Dörrovou iren@seznam.cz
Ostatní:
1. VV ČJF projednal zápis z jednání 16.1.2013
2. Dr.Říhová zkontaktuje MŠMT k jednání o udělovaných akreditací na kvalifikace cvičitel, které
neodpovídají požadavkům na kvalifikaci cvičitele uznanou ČJF. Zařízení, která získají akreditaci
pro vzdělávání cvičitelů, by měla být doporučena ČJF.
3. Dr.Nesňalová bude znovu obnovovat akreditaci cvičitele u MŠMT. VV ČJF doporučí na
MŠMT.
4. B.Rejnek odevzdal zprávu z semináře FEI k bezpečnosti všestrannosti v Říme v lednu 2013.
5. Dr.Říhová informovala, že bureau IGEQ, které bude Praha hostit, proběhne 15.-16.7.2013.
6. D.Denková informovala o průběhu prodeje boxů v oblasti F.
7. Na konferenci oblasti H 21.2. pojede za VV ing.Theimer.
8. Na konferenci oblasti A 25.2. pojede s ing.Pecháčkem také D.Denková.
9. Konference oblasti C proběhla bez přítomnosti zástupce VV a nebyla svolána v souladu se
stanovami. Tedy usnesení je neplatné.
10. Ing.Theimer informoval o konferenci oblasti L. Účast delegátů byla velmi vysoká ve srovnání
s jinými oblastmi. Konference schválila mandát pro předsedu oblasti k jednání o zvýšení
členských poplatků na Radě ČJF.
11. Ing.Theimer informoval o konferenci oblasti F. Konference neschválila navýšení členských
poplatků, ale schválila vyšší odvody na centrálu ČJF.
12. Ing.Pecháček informoval o konferenci oblasti G. Konference neschválila návrh na navýšení
členských poplatků.
13. D. Denková informovala o konferenci oblasti E. Konference schválila mandát pro předsedkyni
oblasti k jednání o zvýšení členských poplatků na Radě ČJF.
14. ing.Pecháček informoval o nabídce ČT4 sport na produkci dvou dílů pořadu v rámci projektu
Žijeme sportem. Finanční podmínky a popis projektu byl předán ing.Theimerovi a
J.Malinosvkému ke koordinaci s ČT.
15. Ke dni 20.2. nekontaktoval ČJF žádný zájemce o pozici voltižního manažera. Termín je
15.3.2013. Bude znovu řešeno na VV 18.3.2013.
16. Smlouvy na MZ, MČR zrevidovala D.Denková a odeslala na sekretariát ČJF.
17. VV ČJF schválil pravidla seriálu A&LEXXRIDE Junior cup 2013 v parkurovém skákání.
18. Oblast K žádá o jmenování komise na zkoušky cvičitelů a rozhodčích. Složení komise:
ing.Pecháček, ing.Metelka, L.Jandourek, V.Čmolík. Termín bude upřesněno (duben-květen
2013)
19. VV ČJF odsouhlasil odměnu pro E.Pellarovou za překlad veterinárních pravidel. DPP ve výši
10.000,- Kč
20. VV ČJF schválil odměnu pro Ivonu Bockstefelovou – ve výši 10.000,- Kč za administrativu
spojenou se soudním řízením v kauze Šalamonová, kterou vykonává od r.2011.
21. Další stání v kauze Šalamonová se koná 6.3. Za ČJF se zúčastní D.Denková.
22. Ing.Pecháček se zúčastnil jednání s ing.Šofrem, jednatelem časopisu Svět koní. GS zkontaktuje
Svět koní a naváže spolupráci (Kurýr, články o pravidlech atd.)
23. Podmínky pro vzdělávání stavitelů byly připomínkovány členy VV ČJF. Definitivní verze bude
předložena na příštím VV.
24. VH ČSTV 27.4.2013 se za ČJF zúčastní D.Denková.
25. G.Křístková informovala o revizi 18.2. a vyjádřila pochvalu p.Kosařovi za opravy údajů
v databázi, která nyní odpovídá finanční evidenci. VV ČJF projednal zápis z revize.
26. Dle Stanov ČJF nesmí být oblastní sekretáři k 1.6.2013 členy OV. D.Denková přednesla stav
k dnešnímu dni, kdy v oblasti D, K a C došlo k řádné kooptaci nového člena, v oblastech E,F,H
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a L není sekretář členem OV. V ostatních oblastech zatím ke kooptaci nedošlo, resp.nebylo
uvedeno v žádném zápise. Oblast A musí přijmout pátého člena OV.
27. VV ČJF vybral z návrhů pana Valenty logo, které by mělo být používáno na propagačních
materiálech, protože je jednoduší k tisku, než stávající logo ČJF.
28. Oblast D navrhuje stanovit kodex oblékání pro rozhodčí. Ing.Metelka zpracuje návrh kodexu a
předloží VV ČJF na příštím jednání.
29. VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 16.1.
30. VV ČJF projednal zápis z oblasti V – 15.1.
31. VV ČJF projednal zápis z oblasti G – 23.1.
32. VV ČJF projednal zápis z oblasti L – 1.2.
33. VV ČJF projednal zápis z oblasti D – 15.1.
34. VV ČJF projednal zápis z oblasti K – 12.2.
35. VV ČJF projednal zápis z oblasti H – 11.2.
36. VV ČJF udělil čestný odznak S.Beránkovi
Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50

1/13

1/18

2/18

Úkol
Zodpovídá

Termín
Nový termín

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“

22.9.2010

Ing.Theimer, manažer skoky, ing.Metelka

20.2.2013

Dopracovat návrh na doškolování rozhodčích - praxe

8.8.2012

D.Říhová, ing,Metelka
Zpracovat výstup/materiál z projektu Styl Šampionátu 2012 a
školení styl.roz.

20.2.2013

Dr.Říhová

20.2.2013

Zavedení emailového spojení – ing.Metelka

1.1.2013

16.1.2013

Stav plnění
Úkol trvá

Úkol trvá

Úkol trvá

Částečně splněno

Ing.Metelka
1/19

2/19

Iniciovat jednání s MŠMT o rekvalifikaci cvičitel

20.2.2013

GS – převedeno na Dr.Říhovou

18.3.2013

Odpověď zápis obl.F 7.12. bod 7) centrála

31.1.2013

Úkol trvá

splněno

GS
3/19

Prodej boxů oblast F (spolupráce, kontrola)

20.2.2013

Úkol trvá

D.Denková, OV

Úkoly z 20.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/20

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Spolupráce mezi ČJF a ČT4 sport projekt „Žijeme sportem“

18.3.2013

Ing.Theimer, J.Malinovský
2/20

Spolupráce mezi ČJF a časopisem Svět koní

18.3.2013

GS
3/20

Návrh na kodex ošacení rozhodčích na závodech

18.3.2013

Ing.Metelka
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Stav plnění

Přílohy:
-

Zápis z oblasti B – 16.1.2013
Zápis z oblasti D – 15.1.2013
Zápis z oblasti G – 23.1.2013
Zápis z oblasti H – 11.2.2013
Zápis z oblasti K – 12.2.2013
Zápis z oblasti L – 1.2.2013
Zápis z oblasti V – 15.1.2013
Zápis z komise spřežení – 15.1.2013
Zápis z komise všestrannosti – 16.1.2013
Zápis z drezurní komise – 14.2.2013
Zápis z revize KRK 18.2.2013
Styl šampionát pony
Styl šampionát VK
ČDP 2013 pravidla
Seriál ZP 2013
A&LEXXRIDE Junior cup 2013
Kvalifikační kritéria MS – YH Verden 2013
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