Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – karlovarská oblast
č. 1/2021
Den konání
Místo konání
Čas

26.1.2021
On – line v prostředí google meet
Od 18,30
Do 20,00

Přítomnost členů OV

Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob

Eva Šimášková
Ing. Gabriela Valeriánová
Mgr. Tomáš Kavka
Vladislava Fenclová
Ondřej Nágr
Daniela Donthová
Martin Šíma

Přítomna
Přítomna
Přítomen
Přítomna
Přítomen
Přítomna
Přítomen

on
on
on
on
on
on
on

-

line
line
line
line
line
line
line

Vít Čmolík sekretář oblasti

Přítomen on - line

Prezenční listina přítomných osob netvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Schválení programu jednání:
2.
Zpráva předsedy OV
3.
Jednání o Dokumentu vzdělávání - žádost komise vzdělávání
4.
Jednání o podobě pravidel ČJF
5.
Různé
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
Usnesení
č.1 1/21
hlasování
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.

Usnesení
č.2 3/1/21
Hlasování

OV schvaluje navržený program.
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Předsedkyně OV KO ČJF
Informace ze zasedání VV ČJF a Rady ČJF
Žádost o vyjádření k Dokumentu vzdělávání a návrhu pravidel
Korespondence KO ČJF – odpověď na dopis JK K. Vary Stará Role
prostřednictvím sekretáře – oblastní mistrovství drezura – budou hrazeni 2
rozhodčí z jiné oblasti (rozhodnutí per rollam 16.1.2021 pro 7)
OV bere informace na vědomí.
Připomínky k dokumentu vzdělávání:
ZZVJ – návrh na nové konání ZZVJ s povinností absolvovat přípravný kurs,
který by byl hrazen z centrálních prostředků ČJF
- protinávrh, aby byly ZZVJ ponechány tak jak jsou doposud bez
povinnosti účasti na přípravném kurzu – vyšší náklady pro účastníky
OV KO ČJF doporučuje ponechat ZZVJ v dosavadní formě, bez
povinnosti absolvování přípravného kursu
Pro: 4
Proti: 3
Zdržel se: 0
1

3.2.

Usnesení
č.3.3/1/21
hlasování
3.3.

Usnesení
č.4.3/1/21
hlasování
3.4.

Usnesení
č.5.3/1/21
hlasování
4.

Usnesení
č.6.4/1/21
hlasování
5.

5.1.
Usnesení
č.7.5/1/21
hlasování

Rozhodčí drezura
U rozhodčího drezura povolit účast pouze jezdcům s bronzovým odznakem.
Asistenci základního drezurního rozhodčího (level 1) umožnit 2/3 u
rozhodčího pro drezuru level 2 a 1/3 možnost asistence na závodech u
rozhodčího pro drezuru level 3.
U dalších kvalifikací (level 2 a level 3) ponechat návrh
Rozhodčí ostatních disciplín
U ostatních disciplín brát doporučení komise disciplín.
OV doporučuje u rozhodčího drezura bronzový odznak a úpravu
asistence, u ostatních dle doporučení komise disciplín
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Trenér/ instruktor
Změnit názvosloví u navrženého instruktora (např. asistent, učitel jízdy
apod.) a ponechat současné instruktory, kteří mají osvědčení „Instruktor“
z akreditovaných středisek MŠMT – problematika jejich zařazení jako trenrůi,
neboť nemají vzdělání ohledně tréninku koní. Ostatní ponechat jako trenér II.
a trenér i. třídy.
OV doporučuje změnu názvosloví u navržené kvalifikace instruktor,
jinak s návrhem souhlasí
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Steward:
Upravit školení pro stewardy tak, aby absolvent po absolvování kurzu pro
STEWARDY mohl být zařazen na závody v disciplínách skok, drezura a
všestrannost, bez ohledu na jeho kvalifikaci rozhodčího.
OV doporučuje změnu školení pro stewardy, aby bylo možno
absolventy zařazovat jako komisaře ve skoku, drezuře a všestrannosti
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Doporučení OV k pravidlům ČJF
Pravidla České jezdecké federace pro národní závody doporučujeme, pokud
vycházejí z pravidel FEI, ze kterých byly vypuštěny články, které se
národních závodů netýkají. Články, na které se vztahují národní úpravy jsou
těmito národními úpravami přepsány a kde je to účelné je slovo FEI
nahrazeno slovem ČJF a mezinárodní závody nahrazeny národními závody.
OV doporučuje VV vypracování národních pravidel všeobecných i
jednotlivých disciplín
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
Různé
Předsedkyně oblasti vyzdvihla účast mezinárodní rozhodčí FEI4*, členky
karlovarské oblasti ing. Valeriánové jako rozhodčí na CDI – W v Salzburgu
OV jednal o oblastním mistrovství a STP na rok 2021
OV kvitoval možnost konání schůzí on-line a v případě, že nebude možnost
se sejít, bude příští schůze svolána obdobným způsobem.
Úkol
Do příštího zasedání OV si členové připraví a promyslí návrhy STP
v jednotlivých disciplínách, včetně soutěže družstev ve skoku a drezuře
Zajistí: všichni členové OV
Termín: do příští schůze OV
OV souhlasí s úkolem na příští zasedání OV.
Pro:7

Proti:0

2

Zdržel se:0

Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF:
1.

2.

OV dává podnět pro úpravu Dokumentu vzdělávání ČJF
ZZVJ – nepovinná příprava na ZZVJ viz bod 3.1.
Rozhodčí – v drezuře povinnost bronzového odznaku viz bod 3.2.
Trenér/instruktor – změna názvosloví viz bod 3.3.
Steward - úprava školení a možnost zařazování stewarda na S, D, C
Viz bod 3.4.
OV doporučuje úpravu pravidel na Pravidla ČJF pro národní závody –
Všeobecná i pro všechny disciplíny – viz bod zápisu č. 4
Pravidla České jezdecké federace pro národní závody doporučujeme, pokud
vycházejí z pravidel FEI, ze kterých byly vypuštěny články, které se
národních závodů netýkají. Články, na které se vztahují národní úpravy jsou
těmito národními úpravami přepsány a kde je to účelné je slovo FEI
nahrazeno slovem ČJF a mezinárodní závody nahrazeny národními závody
Zapsal: Vít Čmolík, sekretář KO ČJF
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