
Zápis ze schůze komise všestrannosti ČJF konané dne 28.9.2015 ve Stříteži 

Přítomni: Daniela Diringerová (DD), Roman Falta (RF), Simona Heidenreichová (SH), Antonín Klauz 

(AK), Lukáš Létal (LL), Ludmila Šedá (LŠ), Pavel Vaněk (PV) 

Omluveni:  

 

Informace různé:  

 

- Zpracován návrh rozpočtu komise všestrannosti pro rok 2016 

 

- Komise navrhuje termín pořádání mistrovství ČR ve všestrannosti 2016 na datum 29.-31.7.2016 

 

- Byly projednány přihlášky do SCM a navrhnuto 15 jezdců + 4 náhradníci 

 

- Projednány navrhované úpravy pravidel všestrannosti od roku 2016 – kategorizace, kvalifikace do 

soutěží, kvalifikace funkcionářů TD a komisařů + další.   

 

 

Nové úkoly:   

 

Úkoly z předchozích jednání: 

 

1. Zpracovat podmínky pro získání kvalifikace TD a NTD pro všestrannost SH 
PV 

splněno 

2. Zpracovat tiskopis pro rozpisy národních závodů, který bude povinně 
používán po jeho schválení od 1.1.2016 pro soutěže všestrannosti. 

LŠ 
 

trvá 

3. Zpracovat tiskopis přihlášky na národní i mezinárodní závody v souvislosti 
se zavedením povinných kvalifikací (kvalifikace dořešit také v rámci systému 
on-line přihlašování) – používání od 1.1.2016 

LL trvá 

1. Příprava rozpočtu komise všestrannosti na rok 2016 – bude sestaven plán 
činnosti komise, ze kterého se bude vycházet pro stanovení rozpočtu 

 splněno 

3. Průběžně je třeba připravovat případné změny národních pravidel 
všestrannosti pro rok 2016, aby byly možné jejich předložení ke schválení 
do konce října 2015.  
Návrhy v písemné formě lze zasílat na  vsestrannost@email.cz 

LŠ částečně 
splněno 

9. Přihlašování na mezinárodní závody 
Bude zpracován manuál pro přihlašování, dokládání a kontrolu kvalifikací 
na mezinárodní závody, který bude po schválení závazný pro všechny 
přihlašovatele. Předpokládá se, že všechny přihlášky pro mezinárodní 
závody bude zpracovávat a předávat k přihlášení na sekretariát ČJF komise 
všestrannosti. 

LL trvá 

11. Koncepce spolupráce s oblastmi 
Pro zajištění spolupráce komise s jednotlivými oblastmi je třeba oslovit 
každou jednotlivou oblast ohledně stanovení jejich kontaktní osoby pro 
všestrannost. Kontaktní osoby z oblastí se budou podílet na zpracování 
systému spolupráce oblastí a komise všestrannosti.   

PV trvá 

 

Další jednání komise všestrannosti – 30.10.2015 (pátek) Pardubice 

Zapsala Šedá 

Kontrola zápisu Diringerová 

mailto:vsestrannost@email.cz

