Zápis z jednáni SK, 31.10.2018
Přítomni: J.Beranová, M.Šveňková, S.Boušková, J.Skřivan, V.Mestenhauser, Z.Žíla
Schůze byla zahájena v 11.00, ukončena v 15.30
Bod 0 Schválení programu jednání
hlasováni: pro 6
proti: 0
Program byl schválen

zdržel se: 0

1. Návrhy změn v STP 2018
• Mladí jezdci (16 – 21 let)
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech
1. kolo ST*(135), 2. kolo ST*(135), 3. kolo ST**(140) hodnocení dle stupnice A
Do třetího kola postupuje maximálně 30 účastníků.
Kvalifikace: 1 x ST*(135) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici, 1 x ST*(135) a 1x ST**(140) a vyšší
s max. počtem 8 tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci
Návrh (současně bude navržena úprava národních pravidel):
jezdci U25 (16 – 25 let)
Tříkolová soutěž s rozeskakováním na medailových místech
1. kolo ST*(135), 2. kolo ST**(140), 3. kolo ST**(140) hodnocení dle stupnice A
Do třetího kola postupuje maximálně 30 účastníků.
Kvalifikace: 1 x ST*(135) a vyšší s max. počtem 4 tr.b. pro dvojici a 2x ST**(140) a vyšší s max. počtem 8
tr.b. pro dvojici v každé jednotlivé kvalifikaci
hlasováni: pro6
proti: 0
zdržel se: 0
• Družstva
Dvoukolová soutěž 4 nebo 3–členných oblastních družstev s rozeskakováním na medailových místech.
Startovat může i kategorie jezdců „25“
1. kolo S**(130), 2. kolo S**(130) hodnocení dle stupnice A. Do druhého kola soutěže družstev postupuje
10 nejlépe umístěných družstev z prvního kola.
Návrh (stejný princip jako u dětí a juniorů) :
Do druhého kola postupuje max. 15 družstev, družstva postupující na 11.-15. nesmí mít větší ztrátu než 8
tr.b. na 10. družstvo.
hlasováni: pro6
proti: 0
zdržel se: 0
•

STP - kvalifikace ME 2019 děti
Absolvování Grand Prix na CSI Ch do 8 tr.b.v základním kole

nebo
Absolvování soutěže Poháru Národů na CSIO Ch do 8.tr.b v jednotlivém kole
Nebo
Absolvování nejméně dvou klasických soutěží na výšce 125cm v základním kole, do 4 tr.b.z obou soutěží
celkem a to na venkovních závodech CSI a na národních kontrolních závodech SCM
Kvalifikaci je možno plnit od 1.7.2018 do uzávěrky nominativních přihlášek na ME
hlasováni: pro6
proti: 0
zdržel se: 0
Soutěž mladých koní nechat pouze jako součást rozpisu, bez vyhlášení šampiona roku na mladém
koni.
Hlasování:
Pro: 5
proti:1
zdržel se:0
•

2. Změny v pravidlech 2018 - SK navrhuje VV následující změny v pravidlech:
• SK navrhuje VV zařadit do národních pravidel kategorii U25 – jezdci 16-25 let
• SK navrhuje VV Zvýšit omezení obtížnosti parkurů pro start dětí v ČR na více než 130 cm dle
FEI.
Od roku, ve kterém dosáhnou 12 let až do konce roku, ve kterém dosáhnou 13 let, se mohou
sportovci účastnit soutěží na kterých výška překážek v základním kole nepřesáhne 130 cm.
Od roku, ve kterém dosáhnou 14 let až do konce roku, ve kterém dosáhnou 15 let se mohou
sportovci účastnit soutěží kterých výška překážek v základním kole nepřesáhne 140 cm.
• SK navrhuje VV - V případě, že je stylová soutěž dělena na více oddělení, zrušit pravidlo že
jezdec musí mít všechny své přihlášené koně v témže oddělení.
• SK navrhuje VV změnit v OSTATNÍ DOKUMENTY PŘÍLOHA F – PRAVIDLA PONY
bod a), dle kterého jezdec s pony licencí nemůže startovat s velkými koňmi ani v hobby
soutěžích do 90cm, tímto omezením nemají jezdci s lic. pony s poníky kde trénovat.
a) Jezdci, kteří jsou držiteli pouze licence pony, mohou startovat pouze v samostatných
soutěžích pro pony
Návrh:
a) Jezdci, kteří jsou držiteli pouze licence pony, mohou startovat pouze v samostatných
soutěžích pro pony; toto neplatí v soutěžích hobby do výšky 90 cm
• SK navrhuje VV zapsat do pravidel zodpovědnost stavitele parkuru, který garantuje
hl.rozhodčímu, že obtížnost parkurů, které jsou kvalifikacemi na MČR, je dostatečná a
odpovídá danému stupni. Parkury by měly splňovat veškerá kritéria daná tabulkami v PJS
• SK navrhuje VV, aby v JIS byly dohledatelné plánky parkurů kvalifikačních soutěží (nebo
všech)s podpisem hl.rozhodčího, který tak deklarovanou obtížnost potvrdí (výška a počet
skoků, kombinací….)
• SK navrhuje VV revizi Manuálu pro stewardy, který je na webu ČJF v této chvíli aktualizován
naposledy v roce 2009. Manuál by měl korespondovat s manuálem FEI a měl by být
pravidelně aktualizován jako příloha PJS.
• SK navrhuje VV aby JIS filtroval věk jezdců a koní, aby nepustil věková omezení daná
rozpisem
• SK navrhuje VV zřídit přehledné průběžné výsledky Stylového poháru v rámci JIS podle roku
narození jezdců
• SK navrhuje VV, aby JIS zobrazoval u jezdců splnění kvalifikací na MČR (případně ME, SJH,
OH)
• SK navrhuje VV změnu všeobecných pravidel ČJF, článek 110., bod národní úprava a to
následně:
„Rozpis daných závodů musí obdržet příslušný schvalující orgán nejpozději 6 týdnů před
termínem konání závodů, pokud schvalující orgán nerozhodne jinak.“
Navrhujeme: Vyškrtnout část „pokud schvalující orgán nerozhodne jinak“ a dále změnit
slovo „obdržet“ na „schválit“ nebo alespoň stanovit termín nejpozdějšího možného
schválení (uveřejnění) rozpisu.
Cílem uvedené změny je stanovení jasných termínů bez možností výjimek a zajistit tak
včasné podávání rozpisů ke schválení a jejich následné schvalování.
• SK navrhuje VV revizi programu Gallop v souvislosti s následujícími podněty z MČR 2018:
Při MČR 2018 vznikl problém při sčítání finálních výsledků. Po rozboru ze strany zpracovatelů
výsledků vyplynuly následující body:
* nejdůležitější je správně zvolit článek hodnocení v Gallopu - správný článek je 299.3.7
Tříkolová mistrovská soutěž. Článků 299.3. je zde několik a jejich názvy jsou matoucí, v
případě, že na začátku není zvolen správný článek, tak program buď neumožní přepnutí na
jiný článek, nebo po přepnutí výsledky nepřepočítá správně. Pro příští rok doporučují

zpracovatelé výsledků uvést v rozpisu MČR přesně článek 299.3.7 - správně sčítá časy tří kol
( popř. nechat smazat ostatní články 299.3 - stejně se nepoužívají)
* problém s přepínáním článků souvisí především složitost zpracování MČR, první dvě kola
jsou zároveň otevřené soutěže počítače resp. instalace Gallopu nejsou u různých
zpracovatelů výsledků stejné (program reaguje jinak při změně článku a přepočtu výsledků)
* program Gallop špatně řadí výsledky, pokud dojde k rozeskakování - týká se obecně všech
článků i nemistrovských, toto je dlouhodobý problém Gallopu nejspíš neřešitelný - nutný
ruční zásah do pořadí !!!
* je nutné zadat dodavateli úprav programu Gallop - řazení výsledků při rozeskakování.
hlasováni: pro

6

proti: 0

zdržel se: 0

3. Stylový pohár 2018
dle SK byla pravidla seriálu dostatečně propracovaná,
pro rok 2019 je nutné zlepšit toto:
- průběžné výsledky nebyly po každém kole aktualizované (pořadatelé nedodávali výsledky včas)
- z výsledků by měli být vyškrtnuti jezdci, kteří byli již dekorovaní v druhé kategorii seriálu
- seriál nebyl dostatečně prezentován (zpravodaj, oblasti, média..)
- je nutno dodržet plánované poslední kolo a nepřesouvat ani termín ani místo konání
- SK bude pravidelně informovat na svém facebookovém profilu
- SK prověří možnost posledního kola a vyhlášení kat.A i B při finále ČSP v Martinicích.
úkol: JS
- SK rozešle info pořadatelům o vystavení faktur na příspěvek
úkol: JB
úkol: odpovědností za celý průběh seriálu 2019 je SK pověřena Sylva Boušková
4. seznam projektů SK 2019
JB představila SK projektové návrhy (příloha 1)
- v r.2018 nebyly schváleny příspěvky pro pořadatele stylových soutěží, v případě neschválení pro
r.2019
SK navrhuje VV zvážení možnosti, aby příspěvek na stylového rozhodčího byl poskytován z rozpočtu
oblastí, které by zajistily určitý počet těchto soutěží v průběhu sezony.
- SK navrhuje na základě zkušeností z minulosti oslovit na školení stylových rozhodčích Petera
Seilera.
5. Reprezentace
- JB informovala o tom, že nevyčerpané peníze v rozpočtu mladé reprezentace byly rozděleny na
příspěvky na startovné CSIO ChJY Šamorín
- Informace JB ze schůzky SCM se zájemci o reprezentaci
- Schůzka zájemců o výběr do SCM- příprava ml.reprezentace.
Dne 24.10. 2018 proběhla v Zduchovicích schůzka se zájemci o účast ve středisku SCM.
Tjark Nagel, který v letošním roce působil ve funkci reprezentačního trenéra a úzce
spolupracoval s národními trenéry SCM, na schůzce zhodnotil průběh sezony 2018 a nastínil
hlavní body a termíny pro sezonu 2019 (celá zpráva na webu SCM)
- S účastníky schůzky byl diskutován zájem účastnit se seriálu FEI Pohárů Národu Ch/J
SK navrhuje VV přihlásit naše národní družstvo dětí a juniorů do seriálu 2019 Youth FEI
Jumping Nations Cup

-

Schůzka se seniorskou reprezentací je plánována na 20.11.
Jezdci byli požádání o předložení jejich individuálních plánů
SK navrhuje VV na základě zkušeností MŠ zřídit „ Podúčet reprezentace“ z kterého by šéf
equipy (všech disciplín) čerpal ve výši rozpočtu akce. Vše pak bude zpětně vyúčtováno a
doloženo účetními doklady. V současném systému musí vedoucí družstva na výjezdech čerpat
ze svého soukromého konta a to není ve všech případech možné. Platí se např. doplatky
k letenkám či zavazadla, nájem aut, občerstvení na týmových schůzkách atp.
- Znova byla diskutována Informace o kvalifikacích na OH
• Připomenutí kvalifikace na OH 2020 v Tokiu.
• Oproti minulým letem dojde ke změnám v soutěži národů, startovat budou pouze 3 dvojice
na tým. Týmů bude startovat 20.
• Kvalifikovat se bude:
1 domácí tým
6 nejlépe umístěných týmů na WEG 2018,
3 týmy ze skupin A,B,D,E,
2 týmy ze skupin C,F,G,
1 nejlépe umístěný tým z finále FEI Nations Cup 2019 (mimo již kvalifikované)
• My patříme do skupiny C, ze které by měly postoupit první dva týmy z kvalifikačních závodů
• Budou i dvě místa ze skupiny pro jednotlivce, celkem může startovat 75 jednotlivců (60
dvojic z týmů, 12 jednotlivců ze skupin a 3 domácí dvojice)
6. Diskuse
- SK byl diskutován dopis pana Hrůzka VV s návrhem zařadit do pravidel kategorii „ Veterán“ pro
seniory ve věku od 45 let
- SK navrhuje v tuto chvíli kategorii Veterán do pravidel ČJF nezařazovat
- VM otevřel téma zařazení kategorie „ Malých koní“, která by vyplnila mezeru mezi kategorií Pony
a Velkými koňmi. K tomto tématu se v budoucnu SK ještě vrátí
- SK připraví nominace na jezdce koně roku 2018 ve spolupráci s komisí odborníků a přihlédne
k výkonnostnímu žebříčku 2018

