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Zápis z jednání  
KOMISE POŘADATELŮ ČJF 

č. 3/2022 

Den konání 15.12.2022 

Místo konání Videokonference 

Čas  Od 15.00 Do 16.00  

     

Přítomnost členů komise Aleš Suchánek přítomen 

Richard Bauer přítomen 

Barbora Hassová přítomna 

Simona Heidenreichová přítomna 

  

Přítomnost hostů   

Přítomnost dalších osob    

  

 

Program jednání: 

1. Sjednocení připomínek k programu Hubertus 

2. Vytvoření návrhu pro změnu způsobu přihlašování na závody 

    

  

     
     

  
 

 
Průběh jednání a závěry: 

1. Členové komise zjišťovali připomínky k programu Hubertus, které předloží 
ke zapracování. 

 KP navrhuje: 

 Z aktivních zpracovatelů výsledků vytvořit velmi kompaktní expertní 

skupinu, která dodá všechny poznatky a připomínky prioritně ČJF. 

 vytvořit sběrnu podnětů a úprav programu Hubertus , která bude ve 

správě ČJF. 

 Zřídit hotline, na které bude možná komunikace v českém jazyce. 

 Vytvořit manuál k programu s popisem všech funkcí programu. 

 

 Je třeba : 

 tisk zhuštěné startovní listiny bez původů z cca 30 startujícími na 

stránce (teď je 15). 

 Tisk lístečků, protokol o skocích stejně jak v Gallopu. 

 U soutěží možnost nastavit, zda jde o soutěž pro pony nebo velké 

koně. 

 U pony soutěží zobrazovat kategorii pony, losovat startovní pořadí dle 

kategorie. 

 U jezdců zobrazovat věk ( ne rok narození)  

 Celkově vytvořit filtry – věk jezdce, věk koně, výkonnost koně, 

výkonnost jezdce (nejen kvůli soutěžím pro amatéry) 

 Pony – výška pony, věk jezdce na pony atd. viz. Handicapy. 

 U soutěží s Handicapem umožnit přímo do startovní listiny vložit 

obtížnost ve které dvojice startuje, tak ať se výsledek s danou 
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obtížností zapíše správně do JISu a není potřeba soutěž složitě 

kopírovat do jiné a rozdělovat. 

 Překlad do češtiny ani ve verzi z 12.12.2022 není zcela v pořádku 

např. Automatické objedn – má být česky Losování , Seznam řečníků 

– má být něco jako tisk pro hlasatele, „Ne“ – Pořadové číslo, „Ne 

koně“ - SČ atd. 

 Umožnit kopírování startovní listiny do jiné soutěže – možná že 

program umí, ale bez popisu nezjistitelné 

 Umožnit kopírování výsledků do jiné soutěže - možná že program umí, 

ale bez popisu nezjistitelné 

 Dobré by bylo dodělat i komunikaci s časomírou TagHeuer přes COM 

port. 

 

 
závěr/úkol 

Pokračovat v komunikaci s orgány ČJF, se zpracovateli a všemi 
zainteresovanými a podílet se na co nejlepším fungování programu v praxi. 

2.  
KP ke změně přihlašování navrhuje zapracovat do pravidel: 
 

1) Přihlášky nominativní (jmenovité) – datum uzávěrky nejméně 2 (dva) 

týdny před zahájením závodů. – do 10 dní před závody přihlašovatel 

uhradí zápisné (počítá se datum připsaní na účet pořadatele). Po 

tomto datu do data definitivní uzávěrky může být účtován storno 

poplatkem 50% zápisného. 

2) Cca 6 dní před závody by JIS automaticky odeslal výzvu k revizi 

přihlášek, tak aby 4 dny před závody byla zajištěna cca 90% přesnost 

informací v JISu. 

 

3) Datum definitivní uzávěrky přihlášek musí být nejméně 4 dny před 

zahájením závodů. Po tomto datu může být účtován storno poplatek 

100% zápisného. 

 

 Dotaz na ČJF: 

  Je třeba, aby JIS vygeneroval variabilní symboly pro platbu, následně 

by si pořadatel mohl stáhnout přehled variabilních symbolů k danému 

závodu? 

 Případně najít jiný systém párování plateb. 

 KP zastává názor, že generováním variabilních symbolů ze systému 

JIS, bude poměrně snadné párování s minimální chybovostí. 

 

 
závěr/úkol 

Pokračovat k diskuzi s ČJF, najít nejvhodnější částku zápisného. Hledat 
nejjednodušší účetní řešení systému přihlašování. 

  

  

Zapsala: Simona Heidenreichová 


