
Zápis z jednání SpK reiningu dne 25.10.2015 

 

způsob: vzájemná komunikace prostřednictvím mailu 

Obesláni: Jaroslav Doležán, Ing. Helena Gritzbachová, MUDr. Radana Karásková, Milan Orel, Ing. Klára 

Šalková 

Zapojili se: Jaroslav Doležán, Ing. Helena Gritzbachová, MUDr. Radana Karásková, Milan Orel, 

Ing.Klára Šalková 

 

 

 

1. oblast vzdělávání: v oblasti vzdělávání byly schváleny tyto změny, které budou  zahrnuty do nově 
připravované koncepce vzdělávání: 

- podmínky k získání kvalifikace rozhodčího v jezdectví – reining: 

 - dosažení věku 21 let 

 - člen ČJF 

 - držitel jezdecké licence minimálně 3 roky 

- doškolování rozhodčích v rámci ČJF: 

 - teoretická část – 3 hodiny pravidla disciplíny 1 x /2 roky na semináři při národních závodech, 

 - praktická část – praktickou část prokazuje rozhodčí účastí na výše zmíněném semináři, kde 

bude probíhat rozhodování s videem (minimální rozsah 4 hodiny) nebo vlastním rozhodováním 

minimálně na 1 závodech ve funkci rozhodčího nebo stínovým rozhodováním na 2 závodech, přičemž 

splnění musí být potvrzeno hlavním rozhodčím, rovněž 1 x/ 2 roky. 

 - účast na školení FEI nahrazuje výše uvedenou formu doškolování 

- získání titulu „národní rozhodčí“ : 

 - předpokladem je praxe minimálně 4 roky od zapsání do seznamu rozhodčích ČJF a 

absolování nejméně 5 závodů ve funkci rozhodčího, což lze splnit i stínovým rozhodováním. 

 

2.  Byla schváleno omezení působnosti jednoho rozhodčího na závodech ČJF v daném roce u jednoho 

pořadatele takto: Jeden rozhodčí smí rozhodovat na závodech ČJF v daném roce u jednoho 

pořadatele maximálně dvakrát a to z důvodu objektivity při získávání titulů „Šampión roku“ a „Kůň 

roku“.  



Rozhodčí, který má oprávnění rozhodovat na závodech ČJF musí mít splněnou kvalifikaci „národní 

rozhodčí“ příslušné FN, které je členem nebo musí platné proškolení FEI nebo být rozhodčím NRHA. 

  

3. změna pravidel – soutěžící jezdci a jezdci sedící na koni na opracovišti, kteří nedovršili věk 15 let 

musí mít povinně na hlavě přilbu.  

4. Pořadatelé mají nejpozději do 15.11.2015 zaslat termíny závodů ČJF pro rok 2016. Zatím odevzdali 

Kozlovice a Štěnovický Borek.   

5. Dle vyjádření VV bude M-ČR v reiningu zahrnuto do plánu natáčení, takže bude v příštím roce 

propagace reiningu v TV aspoň do této míry zajištěna. 

6. Byly předloženy návrhy témat článků, které by se mohly publikovat v Jezdectví v roce 2016. Úkol 

zatím trvá, prosím o předkládání návrhů k rukám Ing. Heleny Gritzbachové.  

7. Členové SpK byli seznámeni s výsledky jednání  legislativní komise, které se zúčastnila dne 

22.10.2015 Ing. Klára Šalková. Jedná se především o termíny předkládání  rozpisu závodů 

schvalovateli (manažeru)  - min. 6 týdnů před konáním závodů a na webu musí jako schválené být 

min. 4 týdny před konáním závodů, dále o povinnosti  přihlašování se on-line systémem (návod 

najdete na webu ČJF). 

 

Zápis zhotovila Ing. Klára Šalková dne 11.11.2015 

 

 


