
Zápis ze schůze komise všestrannosti ČJF konané dne 6.7.2017 v Pardubicích 

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

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

Omluveni:  

 

 

1. Školení stylových rozhodčích 

Termín bude upřesněn až po sjednání osoby školitele (zažádáno o zahraničního školitele) – ze 

strany víceprezidenta pro sport se přislíbeného sjednání školitele dosud neuskutečnilo 

 

2. SCM – Do 15.8.2017 je třeba, aby oblastní sekretáři přihlásili zájemce (děti, juniory mladé 

jezdce + pony jezdce) o účast v SMC pro všestrannost ve školním roce 2017/2018. 

 

3. Vzdělávání 

V Pardubicích proběhlo 6.7.2017 školení stavitelů tratí, TD, rozhodčích a dalších zájemců s p. 

Konarskim pro stavbu tratí všestrannosti. V rámci toho byla vyjasněna otázka zákazu stavby 

skoku „bulfinč“ uvedená v pravidlech stavby tratí pro pony.  Termín „bulfinč“ je zde převzat 

z dostihové terminologie a nejedná se o typ překážky běžně používaný v terénní části soutěží 

všestrannosti. 

 

4. Vysílačky pro soutěže všestrannosti 

Žádáme VV o dořešení nákupu vysílaček pro soutěže všestrannosti. Požadavek na doplnění 

vybavení byl předložen již v minulém roce ale dosud nebylo nic zajištěno. Vzhledem 

k zhoršujícímu se technickému stavu současného vybavení je tento požadavek nutno řešit v co 

nejkratší době.  

 

5. Starty koní na MZ neregistrovaných v ČJF 

Žádáme VV o prověření porušování všeobecných pravidel ČJF čl. 113 odst. 1 a 
současně pravidel FEI – „Všichni Sportovci a koně, kteří se chtějí účastnit mezinárodních 
závodů, musí být zaregistrováni u FEI a své Národní federace …“  

Jedná se o starty na mezinárodních závodech jezdce Martina Maivalda, člena ČJF (ČJF 
je zde v pozici Národní federace), s koňmi, kteří nemají platnou licenci ČJF a jsou 
registrovány pouze za SJF. 
Současně žádáme o vyjádření k platnosti či neplatnosti takto získaných kvalifikačních 
výsledků jak pro MČR, tak i pro další mezinárodní starty dle pravidel všestrannosti. 
 
Dále žádáme o vyjádření, zda je v souladu s pravidly ČJF, aby jezdec ČJF, který obdržel 
povolení k startu na národních závodech v zahraničí (má vydánu i licenci jiné národní 
federace) startoval na národních závodech pořádaných ČJF za jinou národní federaci 
než ČJF. 

 
 

 

Zapsala: Šedá 

Kontrola: Diringerová 


