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Zápis z jednání  
Komise všestrannosti ČJF 

č.3 /2022 
Den konání 20.10.2022 
Místo konání Humpolec 
Čas  Od 15,00 Do 18,00hod  

     
Přítomnost členů komise Daniela Diringerová                          DD přítomen 

Simona Heidenreichová                    SH přítomen 
Pavel Studnička                               ST přítomen 
Antonín Klauz                                  AK přítomen 
Roman Falta                                    RF přítomen 

 Adéla Svobodová                             AS přítomna 
 Gabriela Slavíková                           GS přítomna 

Přítomnost dalších osob    
  

 
 

Program jednání: 

1. MČR 
2. Koncepce SCM 2023. 
3.    Vyhodnocení ČJF ŽOFÍN. 

             4. Nové soutěže. 
             5. Seriály ČPV, NPV. 
             6. Školení R, TD, St. 
             7. Reprezentace. 
             8. Jmenování 
 
Průběh jednání a závěry: 
 
1. 

 
Termín MČR 19.-23.7. 2023 v Humpolci. Komise i pořadatel bude 
spolupracovat na přípravě s L. Christenssonem. V lednu proběhne 
schůzka z pořadatelem. 
 

 
2. 

 
DD informovala o schůzce hlavních trenérů a členů VV ČJF k 
organizaci SCM v roce 2023, která proběhla na Strahově 
11.10.2022.  
Pro zařazení jezdce je stanovena podmínka účasti na MČR s 
perspektivou účasti na MZ a ME. Počet jezdců stanoven na 20 + 5 
jezdců s individuálním plánem (pouze pro reprezentanty)+ 4 
náhradníci. Uzávěrka přihlášek je 15.11., vybrané jezdce na základě 
jejich výkonnosti musí schválit komise. Kontrolní závody proběhnou 
11.-15.10.2023 ve Strzegomi (POL). 
 

       
3. 

 
Vyhodnocení osobností jezdecké sezóny ČJF proběhne 16.12. na 
Žofíně. Komise schválila jména vyhodnocených. 
Vyhodnocení žebříčků ve všech kategoriích proběhne opět ve 
spolupráci s drezurní komisí na společném Galavečeru na jaře 2023. 
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hlasování pro : 7      proti : 0 

      
 4. 

 
AS představila komisi i pořadatelům nový systém Vstupních soutěží 
všestrannosti, vč. hodnocení a technických parametrů. Detailní 
zpracování pravidel a výpočet výsledků připraví AS ve spolupráci s J. 
Štvánem a D. Bendákem bude do konce listopadu předložena 
legislativní komisi ke schválení. AS osloví pořadatele s tímto 
projektem pořadatele s možností uspořádání celého seriálu soutěží. 
 

       hlasování pro :   7     proti : 0 
 
5. 

 
Budou aktualizovaná pravidla seriálu ČPV a po schválení pravidel 
nových vstupních soutěžích bude připraven seriál NPV. 
 

      hlasování Pro :   7     proti : 0 
 
 
6. 

 
V roce 2023 proběhne školení rozhodčích, technických delegátů a 
stavitelů lektor L. Christensson. V příštím roce musí proběhnout 
školení rozhodčích pro stylové soutěže lektor ještě není určen. 

7.  
Plán reprezentace na rok 2023 vč. definice reprezentanta a závodů, 
Připraví pro kategorii juniorů a mladých jezdců připraví GS a pro 
kategorii seniorů AS. 
 

8. Komise navrhuje VV ČJF ke schválení jmenování Kamily Vaňkové 
školitelem rozhodčích všestrannosti, zkušebním komisařem pro 
zkoušky rozhodčích pro všestrannost. Komise žádá o zapsání Kamily 
Vaňkové na seznam stylových rozhodčích a KMK. 
Podmínky splněny: 
11.9. 2021 Borová   školitel Wolf G. Muller 3* (AUT) - teorie+ praxe 
10.9. 2022 Borová   školitel Wolf G. Muller 3* (AUT) - teorie+ praxe 
 
Komise navrhuje za člena komise pořadatelů Simonu 
Heidenreichovou. 

hlasování Pro: 7          Proti : 0 
  

 
  

 
Návrhy komise výkonnému výboru k přijetí: 
 

 Jmenování Kamily Vaňkové školitelem rozhodčích všestrannosti a 
zkušebním komisařem pro zkoušky rozhodčích pro všestrannost 

 Zapsání Kamily Vaňkové na seznam stylových rozhodčích a KMK. 
  
  
 
        Zapsala: Diringerová 
  


