Zpravodaj říjen
Výkonný výbor
Pozvánka na konferenci ČJF
Konference ČJF se bude konat dne 30.11.2017 od 10.00 hodin ve Sportovním centru
Nymburk, Sportovní 1801. Na programu bude zpráva o činnosti výkonného výboru
od poslední konference, zpráva o hospodaření a o činnosti jednotlivých komisí a také
zhodnocení rozvoje ČJF a hlavní cíle a úkoly do dalšího období 2018 až 2019.
Konference se účastní delegáti zvolení na jednotlivých oblastních konferencích.

Projekty na podporu sportu a vzdělávání
V říjnu podávaly oblasti vyhodnocení dosavadních zkušenosti s oblastní projektovou
podporou a dávaly podněty na rok 2018. VV zahájil práce na přípravě plánu projektů
pro rok 2018, který tyto podněty zahrne.

ČJF spustila své výkonnostní žebříčky pro drezúru a pony
Výkonný výbor schválil v říjnu pravidla pro oficiální výkonnostní žebříčky ČJF pro
disciplínu drezura a v pony sportu pak pro drezuru a skoky. Na stránkách Jezdeckého
informačního systému byly zpřístupněny výkonnostní žebříčky a během října a
listopadu dojde v drezurním žebříčku k započtení mezinárodních i národních závodů
v zahraničí. Dále pak každý jezdec musí sám zažádat o započítání národních závodů
v zahraničí.

Kalendář závodů na rok 2018 otevřen pro pořadatele
Kalendář závodů pro rok 2018 je do 30.11.2017 otevřen všem pořadatelům k
zadávání závodů. Všichni pořadatelé tedy sami mohou začít vkládat své závody do
JISu. Na webu ČJF je zveřejněn odkaz na podrobnou nápovědu jak při vkládání
informací postupovat.

Nový model SCM
Na základě schváleného nového modelu SCM byla v říjnu zahájena spolupráce
s vybranými zahraničními trenéry pro
všestrannost a skoky. Výběr jezdců do
SCM všestrannost proběhl o posledním
víkendu v září a 1. října se v Suché u
Litomyšle, kde již vedla švédská trenérka
Christina Klingspor. Výběru do SCM se
zúčastnilo 34 talentovaných dívek a
chlapců. Více jsme pro vás připravili v
reportáži, kterou najdete na webu ČJF:
http://www.cjf.cz/aktuality/sportovnicentra-mladeze/
Trenéři SCM skoky svolali schůzku všech
jezdců zařazených do reprezentačního
kádru a zájemců o nominaci do
reprezentačního týmu na 9. října 2017
na Strahově. Na schůzce byl všem
přítomným představen nový model SCM
a přítomní byli informováni o termínu
výběru jezdců do A a B kádru. Ten se
uskutečnil 20. října ve Zduchovicích za
přítomnosti německého trenéra Tjarka
Nagela a účastnilo se celkem 11 dětí, 32
juniorů a 2 mladí jezdci. Rozhovor
s panem Nagelem si můžete přečíst na
webu ČJF:
http://www.cjf.cz/aktuality/scm-skoky-zahajilo-ve-zduchovicich/

Galavečer ČJF
Na začátek roku 2018 připravuje Česká jezdecká federace pro své členy slavnostní
zakončení
uplynulé
jezdecké sezony. Výkonný
výbor rozhodl při říjnovém
zasedání, že ČJF uspořádá
oficiální udílení výročních
cen
České
jezdecké
federace včetně vyhlášení
jezdců a koní roku 2017 ve
všech
sdružených
disciplínách.
To
se
uskuteční
v
sobotu
27. ledna 2018 od 18.00
hodin v Národním domě na
Vinohradech v Praze. Celá
akce bude organizována
ČJF ve spolupráci se
společností Equinet a PR
agenturou Medea. Zároveň
bylo Výkonným výborem
schváleno, že každá disciplína obdrží od ČJF finanční dotaci na pořádání vlastního
večera, během něhož bude větší prostor pro předání dalších dílčích cen ve vybraných
kategoriích jednotlivých disciplín. Předprodej vstupenek na velký lednový galavečer
ČJF bude zahájen 30. listopadu. Podrobnosti budou zveřejněny v předstihu na webu
ČJF.

Vzdělávání
Kurz stylových rozhodčích skoky ukončen závěrečnými zkouškami v
Hradišťku u Sadské
Kurz pro stylové rozhodčí byl zahájen v březnu letošního roku a nastoupilo do něho 8
účastníků. Tito se zúčastnili úvodního školení a v průběhu sezony si plnili
předepsanou praxi. K závěrečným zkouškám, které se konaly v termínu 13.14.10.2017 v rámci skokových závodů v Hradišťku u Sadské pod vedením školitelů
Ing Šímy a Ing. Šímové, se přihlásili dva kandidáti. Oba závěrečnou zkoušku úspěšně
splnili a zařadili se tak na seznam stylových rozhodčích. Dle vyjádření Ing. Šímy,
komisaře závěrečných zkoušek, šlo o velmi zkušené uchazeče, kteří budou přínosem
v systému vzdělávaní ČJF.

Sport
Mistrovství republiky v paravoltiži
MČR v paravoltiži uzavřelo sérii domácích šampionátů, které pořádala Česká
jezdecká federace. Areál TJ Orion v pražském Braníku viděl obdivuhodné výkony,
které předváděli nejen držitelé titulů. Počet mistrovských kategorií se oproti loňsku
letos o jednu rozšířil, nově se závodilo v soutěži skupin se smíšeným handicapem.
Celkem se účastnilo 39 dětí. Soutěž skupin se smíšeným handicapem vyhráli zástupci
JK Počin z Dolních Počernic, dvojice pak Veronika Písaříková a Štěpán Švarc z
domácího Orionu. Závod žen s mentálním handicapem ovládla Hana Šimečková z TJJ
Lucky Drásov, mezi muži si další triumf připsal Štěpán Švarc. I jeho partnerka z
úspěšné dvojice Veronika Písaříková vybojovala druhé zlato, nejlepší byla v kategorii
„tělesný handicap 1“ (TH1). V kategorii TH2 s větším stupněm tělesného handicapu
patřilo první místo Sebastianu Lodinovi z JK Trojan Praha, soutěž jezdců se
zdravotním oslabením vyhrála Johana Brodská z JK Počin a její oddílová kolegyně
Tereza Chmelařová slavila titul v kategorii jezdců s lehkým handicapem.
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Bronzová medaile z finále MCI
Výtečný výsledek přivezl z finále drezurního šampionátu iberijských koní MCI český
jezdec Michal Košťál. S Fidalgem d´Atela obsadil v Paříži třetí místo. V soutěži
startovalo nejlepších 34 koní na základě kvalifikace ze svých evropských zemí. V této
velké konkurenci. Před rokem získal Košťál na stejném klání v Itálii zlato, to ovšem
závodil v kategorii L. Letos už se představil v kategorii S se sedmiletým hřebcem
Fidalgo, který byl v této kategorii společně s jedním dalším koněm nejmladší.
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MS ve všestrannosti mladých koní
S výtečným výsledkem se vrátil český reprezentant v jezdecké všestrannosti Miroslav
Trunda z mistrovství světa mladých koní. V Lion d´Angers si v sedle Shutterflyke dojel
v kategorii šestiletých koní pro skvělé osmé místo. Na startu bylo celkem 47 dvojic.

Páté místo pro vytrvalost
Na mezinárodní závody ve vytrvalosti se do italského Travagliata vypravila čtyřčlenná
česká ekipa. Nejlepší výkon na těchto závodech z českých jezdců podala Michaela
Jakešová, která na trase při CEI1* sedlala klisnu Bazalku 1. Česká dvojice si na trase
dlouhé 81 km dojela pro pěkné páté místo.
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Global Champions League Play Offs v Praze
Praha bude příští rok v prosinci svědkem historické události. Bude totiž hostit
premiérový podnik Global Champions League Play Offs. Jedná se o zcela nový formát
týmové
soutěže,
která se bude konat
v
rámci
seriálu
závodů
Longines
Global Champions
Tour . V O2 Areně se
tak
představí
světová
jezdecká
špička v parkurovém
skákání a týmy
budou v tomto
finále soutěžit o
celkem 10 milionů
eur. Organizátorem
akce bude Czech
Equestrian Team ve spolupráci s Global Champions League a Longines Global
Champions Tour.

