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Zápis z jednání  
Komise všestrannosti ČJF 

č.1 /2022 

Den konání 9.2.2022 

Místo konání DISTANČNĚ 

Čas  Od  Do  

     

Přítomnost členů komise Daniela Diringerová přítomen 

Simona Heidenreichová přítomen 

Pavel Studnička přítomen 

Antonín Klauz přítomen 

Roman Falta přítomen 

 Adéla Svobodová přítomna 

 Gabriela Slavíková přítomna 

Přítomnost dalších osob    

  

Hlasování per rollam 

 

Program jednání: 

1. Reprezentace komplexní dokument 

2. Školení 2022. 

3.    Funkcionáři MČR. 

             4. Schůzka předsedů komisí. 
             5. Zasedání bezpečnostních komisařů FEI. 
             6. Nejlepší jezdci 2021. 
 
Průběh jednání a závěry: 

1. Komise schválila komplexní dokument Reprezentace všestrannost 

2022. 

Seznamy reprezentantů v kategorii senioři, mladí jezdci, junioři 

postup nominace na ME, MS, OH. Komise schválila oficiální výjezdy 

pro seniorskou i juniorskou reprezentaci, financování bude 

upřesněno na základě schválených finančních prostředků od VV. 

Komise projednala a předkládá návrhy na vybavení reprezentačním 

oblečením. 

hlasování pro :    7    proti :  

       

2. 
 

Školení, které uspořádá komise všestrannosti : 

24.4.2022 Brno : refreshing+ praktické školení na hodnocení 

drezurní úlohy a drezurních cviků . Lektor Tomas Lang (AUT) 

mezinárodní  drezurní 5* rozhodčí. Školení bude přístupné  pro 

rozhodčí, jezdce a trenéry. V rámci tohoto školení proběhne i 

seminář Ing. Evy Sobotkové k bezpečnosti. 

 

Květen 2022 Vrchovany :školení + refreshing rozhodčích, stavitelů 

tratí Lektor Lars Christesson (SWE). Školení bude přístupné i jezdce 

a trenéry.  

 

Všechna školení ČJF budou v letošním roce zpoplatněna. Komise 

navrhuje poplatek 500, - Kč. 
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 3. 
Komise schválila a předkládá VV ČJF ke schválení návrh funkcionářů 

pro MČR 2022 ve Vrchovanech. 

 

hlasování pro :      0   proti : 7 

 

4. 

 

D. Diringerová informovala o schůzce předsedů komisí, které 

proběhlo 1.2. 2022 na sekretariátu ČJF. 

 

 

5. 

 

Zasedání bezpečnostních komisařů FEI se za ČR zúčastnila Ing. Eva 

Sobotková. Přednáška k této problematice proběhne v SCM 

všestrannost na Suché, pro jezdce a funcionáře bude přednáška v 

rámci školení v Brně. 

 

6. Komise neschvaluje udělení výjimky pro Ing. Barboru Královou. 

 

 

7. 

 

Komise předložila VV ČJF seznam nejlepších jezdců v loňské sezoně. 

Vyhodnocení uspořádá ČJF pro všechny disciplíny společně. 

 
  

 
Návrhy komise výkonnému výboru k přijetí: 
 

1. Komplexní dokument reprezentace ve všestrannosti 2022. 

 

2. 
 

Seznam funkcionářů na MČR 2022. 

3. 
 
 

Návrh školení 2022. 

4. 
 
 

 

5.  

 
        Zapsala: Diringerová 

  


