Zápis ze 86. zasedání VV ČJF, o.s. dne 20. 4. 2011
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Václav Drbal, Ing.Nora Hořická, MVDr.Lucie Kalová, Ing. Antonín Klauz, Ing.Jiří Kunát, Ing. Jan
Metelka, Michael Moudrý, Ing. Jaroslav Pecháček, ing.Antonie Pellarová, Mgr. Jaroslav Sedláček, Jiří
Skřivan, Lucie Spiwoková, Ing. Vladimír Šretr, ing.Milan Theimer, MUDr.Helena Žižková
Nepřítomni: Ivan Černoch
Skoky
1. Na základě nově vypsaného grantu ČOV na podporu olympijské přípravy požádala ČJF o zařazení
Aleše Opatrného. ČOV dle informací bude preferovat sportovce do 23 let, ale o grantech ještě
nebylo rozhodnuto.
2. Manažer informoval o plánovaném výjezdu na CSIO Linz. Definitivní složení ekipy: A.Opatrný,
Z.Zelinková, B.Tomanová, N.Crnková, L.Luža, J.Kincl – kat.YR F.Doležal. Jedná se o oficiální
výjezd. ČJF z disciplíny hradí startovné koním do Poháru národů. Manažer informoval, že všichni
jezdci byli seznámeni s reprezentačním řádem.
3. Manažer informoval o plánované účasti jezdců na CSIO Sopoty 9.-12.6. – kde je možné plnit
kvalifikaci na ME sen.2011.
4. Manažer informoval o plánované účasti dětí, J aY na závodech CSIO-ChJY Lamprechtshausen
9.-12.6.
5. Na všech národních skokových závodech je povinnost jmenovat technického delegáta – schváleno
VV ČJF.
6. L.Spiwoková informovala o zaslání zprávy z průběhu trenérských seminářů s T.Nagelem na ČOV.
ČJF čeká na vyjádření ČOV a pak následně bude celý materiál včetně vyúčtování zaslán na MOV.
7. Závody CSICh-A Zduchovice (28.4.-1.5.) byly vráceny zpět do kat.B, protože s kolizí termínu
nesouhlasí pořadatel CSICH-A Linz.

Drezura
1. Manažerka informovala o drobné změně v úlohách pro FEI Challenge. Nové úlohy budou
zveřejněny na webu ČJF.
2. Manažerka informovala o plánovaném soustředění jezdců pod vedením p.Deterse – termín cca
polovina května. Pozváno bude cca 10 jezdců na 3 denní kliniku. Výběr jezdců z řad seniorů,
ml.kategorií i jezdců, kteří se zaměřují na ml.koně proběhne dle výsledků na mezinárodních
závodech a MČR v r.2010. Náklady z rozpočtu ČJF (soustředění drezura) by činily cca.50.000,Kč. Schváleno VV ČJF.
3. VV ČJF schválil úhradu vstupního poplatku za účast Dr.Žižkové na semináři IDOC ve Verdenu –
ve výši 265 EUR.
4. Dle technické náročnosti bude zpracována kalkulace nákladů na drezurní žebříčky ve spolupráci
s ACE Gallop. Dokud není přesně daný způsob počítání, není možné odhadnout rozsah
programování.

Všestrannost
1. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti 17.3.2011.
2. Manažer tlumočil žádost P.Veselovského na příspěvek na účast na CIC3* Sopoty, které jsou
kvalifikací na OH 2012. VV ČJF již na minulém jednání rozhodl, že je nejprve třeba prokázat, že
dvojice má skutečně potenciál kvalifikaci splnit, což se může prokázat na závodech v Sopotech.
Tyto můžou být hrazené z disciplíny, poté je možné stanovit příspěvek pro P.Veselovského na
olymp.přípravu.
3. Komise navrhuje účastníky FEI školení v Pardubicích. Kromě mezinárodních oficiálů, kteří musí
v roce 2011 absolvovat tzv.refreshing navrhuje komise účast: D.Diringerové, M.Kvapilové,
I.Matouškové, B.Rejnka. Účast je možná pouze pokud nebude naplněna kapacita školení. Školení
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se dále nemůže účastnit rozhodčí, který je v aktivní funkci během mezin.závodů, při kterých se
koná FEI školení.
4. Manažer informoval, že p.Pejčoch vypracoval překlad směrnic pro stavbu trati – úkol 3/77.
Materiál dosud nebyl odevzdán na ČJF.
5. Komise všestrannosti stanovila subkomisi pro bezpečnost. (Rejnek, Pejčoch, Šedá, Diringerová),
která bude úzce spolupracovat s komisí všestrannosti na zpracování pádových protokolů pro FEI,
vyhodnocování a zlepšování bezpečnosti ve všestrannosti.
6. Manažer informoval o soustředění pro seniorské jezdce – 31.3.-3.4. trenér: P.Schmiegutski - POL

Spřežení
1. Manažer informoval o soustředění reprezentace spřežení ve dnech 7.-8.4. a plánovaném dalším
soustředění. Vedoucím trenérem bude p.Kocman a jeho asistentem p.Reuschlin.
2. Manažer informoval o průběhu CAI Kladruby n.L.2011
3. ČJF obdržela k připomínkování z FEI materiál s novou koncepcí ME a MS ve spřežení. V průběhu
CAI Kladruby se sešli zástupci rozhodčích a národních federací z ČR, POL, HUN, GER, LUX,
AUT, DEN a NOR a shodli se, že stávající systém střídaní ME a MS je vyhovující a se změnou
v systému nesouhlasí. Dále podporují účast jedno a dvojspřeží na WEG. Toto stanovisko bylo
gen.sekretářem zasláno na FEI.
4. Dne 20.4.2011 proběhne školení rozhodčích pro zacházení s fotobuňkami. Správcem časomíry je
p.Kosař a bude stanovena ještě jedna zodpovědná osoba pro případ nemoci, prac.povinností atd.
5. FEI schválila závody CAN 1/2/4 Police n.M. jako kvalifikační pro MS-A2 2011 a MS-A1 2012 a
MS-A4 2012.
Voltiž
1. Manažerka informovala o zahájení sezóny: účast L.Kloudy na Equitana a plánovaný výjezd
J.Zelinky na CVI Ermelo.
2. Manažerka informovala o stěžejních bodech voltižního fóra v Helsinkách. (zastoupené voltiže ve
FEI, počty členské základny, změny v rozhodování, funkce videorozhodčího, navýšení
mez.úrovně na CVI3*, 4-stupňový vzdělávací systém a další…)
3. Manažerka žádá o úpravu výsledkového programu – v soutěži dvojic není zahrnuta známka za
obtížnost – schváleno VV ČJF.
4. ME 2011 se bude konat 16.-21.8.2011 v Le Mans.
5. Manažerka žádá navýšení výher na MČR z rozpočtu ČJF z důvodu rozšíření kategorií (schválené
STP 2011). Vzhledem k tomu, že od roku 2008 byl voltiži ve výhrách na MČR navyšován podíl
z rozpočtu ČJF téměř o 100% VV ČJF trvá na zachování stejné celkové částky jako v roce 2010.
Její přerozdělení nebo případné navýšení z rozpočtu disciplíny je na komisi.
Pony
1. Manažer informoval o zprovoznění nového pony žebříčku. Jeho funkčnost se ověří v průběhu
sezóny.
2. VV ČJF projednal zápis pony komise 26.3.2011
3. Manažer informoval o jezdkyních pony, které se připravují na kvalifikaci na ME-pony 2011.
V drezuře je to K.Rosická, ve skákání N.Grünthalová.
Vytrvalost
1. Manažerka informovala, že komise zatím nebude přijímat nového člena za R.Nachtigala.
2. VV ČJF projednal zápis z komise vytrvalosti 4.4.2011.
3. R.Nachtigal se měl podílet na pořádání MČR 2011. Na technickém zabezpečení MČR 2011 se
nově bude podílet Stáj Kyselý, zkušený organizátor závodů. MČR 2011 se bude konat ve stejném
termínu a místě jako bylo nahlášeno do kalendáře MČR a oficiálním pořadatelem je JK Mikulov.
4. Komise vytrvalosti schválila rozpis na MČR 2011.
Reining
1. Disciplína nebyla projednána pro nepřítomnost manažera
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Ostatní
1. Kontrola zápisu VV ČJF – 16.3.2011.
2. J.Skřivan informoval o poradě předsedů svazů (30.3.2011).
3. L.Spiwoková informovala o průběhu VH ČSTV (16.4.2011)
4. VV ČJF projednal zápis a usnesení z mimořádné konference Karlovarské oblasti – 10.4. Zápis
a usnesení v příloze.
5. VV ČJF vzal na vědomí zápis a usnesení z Konference oblasti A (28.3.) a D (26.3.)
6. VV ČJF projednal návrh VČ oblasti: složení VV ČJF navýšit na 7 členů. Kromě stávajících 5
+ 1 člen za komisi rozhodčích a 1 člen pro medializaci a komunikaci s veřejností. Stanovisko
VV ČJF je takové, že pakliže bude zřízena komise rozhodčích a PR manažer, nemusí být tito
nutně členy VV, mohou být zváni na jednání VV stejně jako manažeři komisí.
7. VV ČJF projednal poslední znění návrhu Stanov ČJF. Bude konzultováno s JUDr.Tomanem.
Nejnovější znění se pak s vyznačenými změnami dostane všem členům Rady a delegátům na
Konferenci ČJF.
8. VV ČJF schválil dodatek k zásadám KMK 2011.
- chovatelských soutěží KMK 2011 se mohou zúčastnit koně s platnou licencí České jezdecké
federace (ne licencí hostovací).
- chovatelských soutěží KMK 2011 se mohou zúčastnit jezdci s platnou licencí České jezdecké
federace.
9. VV ČJF schválil úhradu přeplatku 295,- Kč ing.Metelky za služby mobilního operátora
v březnu 2011 z rozpočtu ČJF. Zvýšené náklady souvisí s překladem a tvorbou pravidel 2011.
10. VV ČJF projednal zápis z jednání OV – JČ oblasti 20.3.
11. VV ČJF projednal zápis z jednání OV – JM oblasti 16.3.
12. VV ČJF projednal zápis z jednání OV – StČ oblasti 29.3.
13. VV ČJF neschválil ing.J.Mayera zkušebním komisařem pro ZZVJ – není rozhodčím ani
stavitelem.
14. VV ČJF schválil jmenování ing.V.Vojáčkové hlavní komisařkou pro ZZVJ.
15. VV ČJF schválil jmenování ing.Z.Liškové zkušební komisařkou pro ZZVJ.
16. VV ČJF schválil materiály předložené Mgr.Sedláčkem: Absence ve vzdělávání a Osnova
doškolování rozhodčích – materiály v příloze.
17. VV ČJF vzal na vědomí chybu vzniklou při přepisu definitivního rozpočtu 2011. Opravený
rozpočet byl odeslán všem členům Rady a delegátům na Konferenci ČJF.
18. VV ČJF vzal na vědomí závěry iniciativy Český sport 2011“ po VH ČSTV.
19. VV ČJF projednal možnost přispět do sbírky na požárem zasažený jezdecký klub v Hulíně.
Vzhledem k tomu, že nevyhověl žádosti o finanční podporu pro JK Dětský ranč Hlučín
zasažený povodní nebylo by správné podpořit jiný klub zasažený také živelnou katastrofou.
VV ČJF se bude zabývat možností zřídit „fond“ pro takovéto případy, ze kterého by finanční
pomoc mohl čerpat.
20. VV ČJF schválil odpis pohledávek: Pánková (16/2002), JK Pecínov (47/2005) a Eurohorse
(4/2008, 5/2008, 6/2008).
21. VV ČJF projednal statistiku SCM – procentuální zastoupení jezdců umístěných do
jednotlivých SCM na MČR 2009 a 2010 v příslušné věk.kategorii.
22. VV ČJF nedoporučil zařadit jako bod jednání Konference ČJF žádost A.Pejose o vytvoření
Královehradecké oblasti ČJF.
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Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50

3/77

2/84

5/84

6/84

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“

22. 9. 2010

J. Skřivan, manažer skoky

16. 3. 2011

Zajistit překlad Směrnice pro stavbu trati ve všestrannosti

10.11.2010

GS, Ing. Michael Pejčoch

30.4.2011

Odevzdat zpracovaná pravidla votliže a veterinární

16.3.2011

Ing.Metelka

31.3.2011

Vypracovat koncepci plánu olympijské přípravy – viz bod 22

16.3.2011

Manažeři S,D,C

31.5.2011

Zpracovat úpravu peněžitých a věcných cen MČR 2011

16.3.2011

Manažeři všech disciplín
1/85

2/85

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody

20.4.2011

GS

30.6.2011

Zpracovat návrh na „placení členských příspěvků“

30.3.2011

Ing.Šretr

Stav plnění
Částečně splněno,
vráceno
k dopracování
Trvá
Splněno
Vypouští se
Částečně splněno
Splněno
Vypouští se
Trvá
Splněno
Vypouští se

Úkoly ze 85. zasedání:
Číslo
úkolu
1/86

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Zpracovat návrh na zřízení Fondu ČJF pro mimořádné události

31.5.2011

Ing.Šretr
2/86

Jednání s operátorem O2 o změně tarifů

31.5.2011

GS

Přílohy:
-

Zápis komise vytrvalosti 4.4.2011
Zápis z komise všestrannosti 17.3.2011
Zápis z komise pony 26.3.2011
Zápis z oblasti – JM 16.3.2011
Zápis z oblasti - JČ 20.3.2011
Zápis z oblasti – StČ 29.3.2011
Materiál - Absence ve vzdělávání
Materiál – Osnova pro doškolování rozhodčích
Zápis a usnesení mimořádné konference KV oblasti 10.4. 2011
KMK 2011 - dodatek k zásadám
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Stav plnění
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