LISTOPAD 2018

Výkonný výbor
Změna volebního řádu
Rada České jezdecké federace na svém zasedání 17. října projednala a schválila zásadní
změnu v Jednacím a volebním řádu konferencí oblastí. Právě oblastní konference proběhnou
na jaře 2019 a budou předcházet konferenci celostátní. Celostátní konference, která je
nejvyšším orgánem České jezdecké federace, proběhne v termínu plánovaném mezi 20.
březen a 10. duben 2019. Po čtyřech letech od posledních voleb do vedení spolku bude opět
volební.
Předcházet jí musí konference jednotlivých oblastí. Jejich Jednací a volební řád byl na
zasedání Rady 17. října změněn. Nové znění se týká článku III odstavce 3 s cílem větší
transparentnosti v účasti a průběhu oblastních konferencí.
Textace uvedeného článku byla upravena následovně: Členský subjekt (právnická osoba nebo
fyzická osoba, která provozuje živnost související s jezdectvím) vykonává svá členská práva na
Konferenci oblasti ČJF buď osobně, nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo
prostřednictvím zástupce, který je členem ČJF prostřednictvím daného subjektu (viz čl. III./8
Registračního a přestupního řádu). Zástupce předloží písemnou plnou moc podepsanou
statutárním orgánem subjektu.
Z daného textu vyplývá, že delegátem oblastní konference za právnickou osobu-subjekt
musí být buď statutární zástupce členského subjektu, či člen daného subjektu pověřený
plnou mocí statutárního zástupce. Znamená to tedy, že již nebude možné, aby delegát za
určitý subjekt disponoval více plnými mocemi za subjekty další.
Oblastní konference musí zvolit delegáty, kteří budou oblast zastupovat na plánované
celostátní konferenci. Rada ČJF na svém zasedání schválila také klíč na stanovení počtu
delegátů na volební Konferenci ČJF na jaře 2019, a to „na každých započatých 250 členů
jeden delegát“.

Mezinárodní Registrace a FEI Pasy přes JIS
Spolu se spuštěním žádostí o FEI Registrace/Pasy dochází i k několika změnám:
Žádosti na FEI lze vyřídit pouze na základě řádně zadané žádosti do JIS a kompletní úhradě
celé částky z platebního příkazu.
Úhrady za FEI Registrace/Pasy není možné na sekretariátu hradit v hotovosti. Žádosti lze
uhradit těmito způsoby:
bankovním převodem – může trvat až 3 dny;
složením peněz na účet ve FIO bance pod správným variabilním symbolem – platba je
dokončena do několika minut;
platební kartou přes JIS (možno i na sekretariátu) – platba dokončena do několika
minut.
V období od 1. 12. do 31. 12. lze podávat žádosti o FEI Registrace na následující sezonu (rok):
podmínkou vystavení FEI Registrace je platná licence ČJF na celé období platnosti FEI
Registrace;
podmínkou vystavení licence ČJF je u osoby platné členství a u osoby i koně platné
členství subjektu po celé období platnosti FEI Registrace;
kvůli těmto podmínkám budou s žádostí o FEI Registraci vystaveny i příslušné žádosti
o licence ČJF – pokud je subjekt/kůň/osoba již nemá.
Aby byla žádost o FEI považována za uhrazenou, je nutné uhradit i všechny podmíněné
žádosti (JIS je nedovolí odznačit při vytváření platebního příkazu).
POZOR: Osoba a subjekt hradící členský poplatek mimo registrační období (1. 1. – 28. 2.)
touto úhradou přichází o možnost bezplatného přestupu v rámci registračního období.
Před podáním žádosti si prosím pozorně přečtěte návod a sledujte nápovědu na
jednotlivých obrazovkách průvodce žádostí.
V případě problémů či nejasností pomohou členům s vyplněním žádosti v rámci své pracovní
doby (8.00–16.00 hod.) zaměstnanci sekretariátu:
Ing. Jana Dušková – jana.duskova@cjf.cz, tel. 724 394 256;
Mgr. Kateřina Babinská – katerina.babinska@cjf.cz, tel. 724 511 170.

Galavečer – zveřejnění nominací
Již v sobotu 26. ledna 2019 se v Národním domě na Vinohradech uskuteční Galavečer ČJF,
spojený s vyhlášením jezdců a koní roku 2018 ve všech disciplínách. Nominace budou
postupně publikovány v průběhu prosince. Široká veřejnost se dozví, kdo byl jednotlivými
komisemi disciplín pod hlavičkou České jezdecké federace nominován na ocenění.
Jednotlivé komise disciplín nominovaly v každé z vypsaných kategorií aspiranty na získání
ocenění. Cenu však nakonec obdrží vždy pouze jeden. Jména vítězů, kteří si přijdou pro
gratulace na pódium, budou odtajněna až během samotného večera.
Všichni nominovaní obdrží od ČJF automaticky pozvání pro dvě osoby k účasti na galavečeru.
Zástupce pořadatele je bude v nadcházejících dnech postupně oslovovat s osobním
pozváním a žádostí o informaci, zda budou mít zájem o více než dvě vstupenky. Nominovaní
si budou moci dokoupit vstupenky i u dočasně blokovaných stolů ve vyhrazené části
Majakovského sálu. V případě zájmu o dřívější dodání vstupenek (např. před vánočními
svátky) nemusejí čekat na přímé oslovení a mohou ihned po zveřejnění nominace napsat na
e-mail vstupenky@jezdeckygalavecer.cz.
Brány Národního domu na Vinohradech se pro návštěvníky otevřou v sobotu 26. ledna 2019
od 17.00 hodin, samotné udílení cen začne o hodinu později. Po oficiální části bude
následovat program jezdeckým plesem, resp. volnou společenskou zábavou.
Vstupenky si mohou zájemci kupovat prostřednictvím prodejní sítě GoOut, odkaz je
uveřejněn na webu jezdeckyvecer.cz. Ceny balíčků vstupenek začínají již od 250 Kč (tzv.
BASIC) a obsahují kromě drobného dárku místenku ke stolu na galerii Majakovského sálu. V
zadní části sálu stojí tzv. STANDARD balíček se vstupenkou a místenkou za 500 Kč. Stoly v
přední části Majakovského sálu jsou označeny jako PREMIUM. Balíček se vstupenkou a
místenkou v této kategorii stojí 750 Kč. Navíc je k němu možné za dalších 750 Kč dokoupit
vstupenku na raut, který bude následovat po skončení slavnostního ceremoniálu.
Veškeré informace o galavečeru České jezdecké federace najdete na internetových
stránkách www.jezdeckygalavecer.cz.

Upozornění pro jezdce startující na mezinárodních závodech
Jezdci, kteří se chtějí přihlásit na mezinárodní závody, jež se budou konat na začátku roku
2019, mají již od 1. 12. 2018 možnost zaplatit si přes JIS českou licenci na příští rok a
následně i FEI registrace.
Totéž platí pro koně. Je třeba ale upozornit, že je nutné mít již prodlouženou i licenci daného
subjektu.
Tuto možnost prosím využívejte pouze
v případě startu na mezinárodních
závodech, jelikož nelze přihlásit jezdce
ani koně, kteří nemají platnou FEI
registraci pro daný rok. Oficiální
registrační období je stále od 1. 1.
do 28. 2.v

ČJF podpoří Zimní jezdecký pohár
Za výrazné podpory České jezdecké federace se uskuteční šestý ročník Zimního jezdeckého
poháru. Seriál halových závodů odstartuje v únoru a vyvrcholí finálovými soutěžemi ve druhé
polovině března při již tradičním a populárním Jezdeckém festivalu.
Zimní jezdecký pohár je nejvýznamnějším tuzemským podnikem halové sezony. Soutěže v
parkurovém skákání a v závodech spřežení budou mít celkem osm kvalifikačních kol, pro
každou disciplínu čtyři. Při finálovém víkendu se navíc představí i drezurní jezdci a voltižisté.
Česká jezdecká federace bude opět, stejně jako v předchozích dvou letech, partnerem
Zimního jezdeckého poháru, protože podporuje projekty, při kterých je široké veřejnosti
prezentováno více jezdeckých disciplín. Zimní jezdecký pohár a jeho vyvrcholení v podobě
Jezdeckého festivalu již tradičně nabízí výbornou sportovní úroveň a příležitost ukázat své
umění dostávají i naši nejmladší závodníci. Po pěti úspěšných letech se mění místo konání
Jezdeckého festivalu – Lysou nad Labem vystřídá areál v Královicích u Slaného, jeden z
nejmodernějších v Česku.

FEI
FEI General Assembly v Bahrajnu
Ve dnech 16.–20. listopadu se ve městě Manama v Bahrajnu konalo pravidelné hromadné
zasedání FEI, kterého se za ČJF účastnil Bohumil Rejnek. Jednání se zúčastnilo 133 zemí.
Nejdůležitější zprávou je znovuzvolení Ingmara De Vos (BEL) prezidentem FEI na další volební
období. Dále byl zvolen nový prezident EEF pan Theo Ploegmakers (NED), první viceprezident
pan Armagan Özgörkey (TUR), druhý viceprezident Ulf Helgstrand (DEN) a člen
představenstva Soenke Lauterbach (GER).

Kvalifikace na OH Tokio 2020
Proběhla jednání olympijské kvalifikační skupiny C, do které spadá i naše federace. V této
chvíli jsou dva zájemci o pořádání kvalifikačních závodů na OH Tokio 2020 v naší skupině, a to
Moskva a Budapešť. Většina zástupců evropských federací nesouhlasí s pořádáním v Moskvě
i s ohledem na složité cestování. Z toho důvodu bylo na jednání byra FEI rozhodnuto, že 19.
12. 2018 proběhne telekonference byra FEI se sportovními komisemi (drezura a skoky) a
rozhodne se finálně o pořadateli.
Kvalifikační závod pro OH Tokio 2020 pro všestrannost byl schválen v Baborówku (POL) ve
dnech 23.–26. 5. 2019.

Jednání Divize 2 Poháru národů
Jednání se účastnili dr. Haring a Armagan Özgörkey (EEF), John Roche (FEI) a dalších 11
zástupců národních federací z 22 soutěžících v Divizi 2. Naše federace je ve skupině C
společně s Maďarskem, Slovenskem, Slovinskem, Portugalskem a Španělskem a máme pouze
dva kvalifikační závody pro naši skupinu: v Barceloně, nebo Gijónu a v Lisabonu. Z naší
skupiny postupují do finále 3 týmy.
Zájem o pořádání finále mají dvě federace, a to ruská, kdy by se akce konala v Moskvě na
Rudém náměstí v termínu 7.–12. 9. 2019 s tím, že organizátor uhradí náklady na letecký
transport koní pro evropské federace. Jedná se ovšem o termín týden po konání ME. Dalším
zájemcem je řecká federace, místo konání Atény, datum poslední víkend v červenci nebo
první víkend v srpnu 2019. Většina evropských federací podporuje pořádání finále Divize 2
v Aténách. Očekáváme rozhodnutí byra a sportovní komise pro skoky.

Olympijské hry mládeže 2022
se uskuteční v Senegalu. Kvalifikační podmínky stejné jako dosud, max. 30 jezdců z 6
kontinentů, tzn. pro Evropu je 5 kvota míst, kdy se jezdci kvalifikují z ME juniorů, jeden
jezdec pro federaci do 5. místa z celkového pořadí jezdců. Olympijské hry se jedou na
losovaných (půjčených) koních, které dodá pořadatel.

Zduchovice CSIO Ch, J, YR
bylo schváleno a byla podepsána smlouva do Poháru národů mládeže pro rok 2019.

Foto: FEI/Liz Gregg

Vzdělávání
Česká republika v představenstvu IGEQ
Česká jezdecká federace je dlouholetým členem IGEQ (Mezinárodní skupina pro vzdělávání v
jezdectví, která úzce spolupracuje také s FEI a EEF) a aktivně se do dění skupiny zapojuje.
IGEQ má v současné době 8 regionů a každý region reprezentuje regionální delegát. Česká
republika je zařazena v regionu 4 spolu s Polskem, Rumunskem, Slovinskem a Slovenskem.
Ve dnech 6.–8. listopadu se v Budapešti konala výroční konference této skupiny. ČJF na
konferenci zastupovala Kateřina Anna Magnna, která zde prezentovala vzdělávací systém v
ČJF, novinky a akce konané za poslední rok. Skvělou zprávou je, že poprvé v historii vstoupila
Česká republika do Boardu IGEQ, protože Kateřina Anna Magnna byla zvolena do IGEQ
představenstva jako regionální delegát za region 4. Tím se ČJF dostalo výsadního postavení v
rámci fungování IGEQ, přičemž bude významně prohloubena mezinárodní spolupráce v
oblasti vzájemného uznávání kvalifikací instruktor a trenér jezdectví.

Sport
Vítězství Kukové v Gorla Minore
Česká reprezentantka Valentýna Kuková zvítězila 10. listopadu na mezinárodních skokových
závodech CSI v italském Gorla Minore s valachem Shadow v soutěži 125 cm. Do
rozeskakování se kvalifikovalo celkem 10 dvojic.

Vítězství a umístění českých jezdců Ebreichsdorf
Ve dnech 9.–11. listopadu se velmi dařilo českým jezdcům na národních závodech
v Rakousku. Vítězství hned v úvodu získala v soutěži 125 cm na čas nadějná mladá jezdkyně
Anna Helebrantová. Letošní účastnice dětského mistrovství Evropy předvedla
v Ebreichsdorfu nejlepší výkon s Epo van de Achterhoek Z.
V soutěži 130 cm vysoké se umístil na druhém místě Zdeněk Žíla s Consulentem de Prelet Z a
třetí místo patřilo Tereze Veselé s F-Ninjo HDH.
Na parkuru 135 cm skončil na třetím místě Ondřej Zvára s Chaccolanem a o jednu příčku za
ním skončila opět Anna Helebrantová a Epo van de Achterhoek Z.
V nižších soutěžích se dařilo např. Petře Masárová s Quick Sefem, která obsadila druhé
místo. Vítězkou v jiném oddělení se stala Laura Najmanová s La Frei a druhá skončila opět
tato jezdkyně, tentokrát s Elise S. Třetí skončila Adéla Drastichová s Emmou.
Dařilo se i v soutěži pro mladé pěti- a šestileté koně, kde se bezchybní podělili o první příčku.
Z české ekipy to byli Nikola Bieliková s Hi-Five VE, Kateřina Vašáková s Tarapacou, Jana
Ferenc Perníčková s Unicatem, Zdeněk Žíla s Complimentem a Tereza Veselá s Histannie
HDH.

V sobotu pak opět nenašla přemožitele Anna Helebrantová v soutěži 130 cm a připsala si tak
již druhé vítězství v rámci vyšších soutěží při těchto závodech. Stejně jako v pátek i nyní
sedlala Epo van de Achterhoek Z. Druhý nejlepší výkon patřil v soutěži 125 cm české jezdkyni
Elišce Hasnédlové v sedle Ugue du Paddock.
Soutěž 115 cm byla podobně jako v pátek rozdělena do několika oddělení. Mezi jezdci R2 a
výše zvítězila Lenka Sikorová s Alcasem, a to s náskokem téměř jedné sekundy. Mezi jezdci
R1 patřila první příčka Adéle Drastichové s Emmou.
I v sobotní soutěži pro mladé koně jsme měli několik bezchybných jezdců na děleném prvním
místě a byli to Sandra Tomaidesová s Diadorem i Kanndoctrem, Dana Beranová s Drakem
Landosem, Nikola Bieliková s Hi-Five VE a Ondřej Zvára s Commarronem Z.
Nedělní soutěž 140 cm se jela s jedním rozeskakováním a zde skončil Ondřej Zvára
s Chaccolanem na skvělém druhém místě konečného pořadí.
Na parkuru 125 cm se dařilo Tereze Veselé, která se umístila se dvěma svými koňmi, a to na
prvním místě a čtvrtá skončila s Hebikdat HDH.
V soutěži 120 cm mezi jezdci R1 zvítězila Adéla Drastichová s Emmou. Druhou příčku pak
v náročnější konkurenci mezi jezdci R2 a výše získala Sára Knotková s Very Easym-S.
Papoušek exceloval v Magna Racinu
Hned v úvodním dni (15. listopadu) druhého závodního týdne v Ebreichsdorfu zvítězil Kamil
Papoušek s koněm Loki v soutěži 135 cm. Stejně tak i v pátek v soutěži 140 cm si dojel pro
příčku nejvyšší v sedle teprve šestiletého koně Great Feeling, a tak zněla česká hymna
podruhé.
Dařilo se i ostatním jezdcům, umístění získali v nižších soutěžích např. Oliver Písařík, Iva
Holíková a Andrea Halíková s Colettou se umístila na krásném třetím místě v nedělní soutěži
140 cm.

Různé
Parkurové skákání nově od roku 2019 ve Velké Chuchli
Dne 20. listopadu se na pražském Smíchově uskutečnila tisková konference o uplynulé
sezoně na závodišti v Chuchli a byly zde prezentovány plány do sezony 2019. Jak manželé
Marie a Radovan Vítkovi od samého počátku svojí působnosti na zdejším závodišti avizovali,
chtějí na závodiště v Chuchli po mnoha letech vrátit parkurový sport. Ve sportovním
kalendáři České jezdecké federace jsou proto zařazeny čtyři termíny, ve kterých proběhnou
první jezdecké závody ve Velké Chuchli. S ohledem na to, aby nebyl narušen program již
tradičních dostihových akcí a nekolidovaly termíny s důležitými parkurovými závody, které se
pravidelně konají na území ČR, byly zvoleny 4 termíny v měsících květen, červen, srpen a
říjen.
Všem účastníkům parkurových závodů nabídne závodiště ve Velké Chuchli nejmodernější
sportovní materiál, potřebné zázemí a kvalitní služby. Výstavba nového kolbiště a kryté
jezdecké haly bude zahájena koncem roku 2018 a na začátku roku 2019.

Spolek Apolenka potřebuje pomoc
V pondělí 26. listopadu v brzkých ranních hodinách došlo v jezdeckém spolku Apolenka na
Pardubicku k nešťastné události – požáru. Podle závěrů dosavadního šetření požár byl
založen úmyslně neznámým pachatelem. Škoda byla zatím vyčíslena na cca 2 miliony korun.
Plameny zasáhly celý objekt a zřítila se střecha stodoly o rozměrech 20 × 20 metrů, ve které
bylo uskladněno seno a sláma. Dobrou zprávou je, že lidé ani koně nebyli zraněni.
S odchytem volných koní hasičům pomáhali strážníci Městské policie Pardubice.
Spolek Apolenka provozuje jezdeckou školu a hiporehabilitaci. Areál přišel o veškeré
zásoby krmiva a steliva na celou zimu. Případnou pomoc mohou zájemci nabídnout
prostřednictvím kontaktů uvedených na webu www.apolenka.cz nebo prostřednictvím FB
profilu sdružení
Česká hiporehabilitační společnost založila samostatný transparentní sbírkový účet pro
Apolenku (2101536962/2010) kam můžete posílat finanční částky v jakékoli výši. ČHS již
převedla na tento účet 50 tisíc korun. Transparentní účet můžete sledovat zde:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101536962

Zástupci spolku Apolenka všem předem děkují za pomoc a podporu.

