Schůze SpK a Prezidia WRC v Lukově 19.1.2018
č.1/2018
přítomni:
Roman Poláček, David Zdráhal, Monika Brunová, Hana Černochová, Jana Bílková, Marian
Štihel, Antonín Solanský
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kalendář akcí na rok 2018
Mistrovství ČR mládeže a dospělých v roce 2018 – výběr pořadatele.
Licence jezdců
Statistické údaje na webu WRC
Historie na webu WRC
Valná hromada 2018
Školení rozhodčích, TD a ringstewardů
Nařízení SpK pro showmanagery
Různé

Ad 1) Kalendář akcí na rok 2018
Projednání a schválení harmonogramu soutěží pro rok 2018:
Kolidující termíny a nebyla by dodržena vzdálenost mezi místy konání 240 km :
 4.8.2018 Kostelany a Čeladná
- Kostelany zažádaly jako první 12.12.2017
- Čeladná zaslala 30.11.2017 pouze návrhy datumu pořádání akcí, ale z důvodu nezaslání
dokumentů ze závodů z 1.7.2017 nebyly zařazeny do kalendáře akcí. Požadované dokumenty
byly doručeny po urgencích 18.1.2018. Návrhy nebyly do konání schůze zaslány.
 23.6.2018 Krakovany a Horka nad Moravou
- Krakovany požádaly, jako první dne 7.11.2017
- Horka požádala dne 17.11.2017
Je na dohodě areálů jak si vyjdou vstříc s termíny.
07/04/2018
21/04/2018-22/04/2018
28/04/2018-29/04/2018
05/05/2018-06/05/2018
12/05/2018-13/05/2018
19/05/2018
19/05/2018-20/05/2018
09/06/2018-10/06/2018
16/06/2018
23/06/2018-24/06/2018
28/07/2018-29/07/2018

Český ranč Podlesí
Čeladná
Koryčany
Krakovany
Kozlovice
Židovice u Loun
Čeladná
Kozlovice
Koryčany
Krakovany
Kozlovice
1

C+licence
B musí dodat návrh
B+licence
B,C,D+licence
B
C,D+licence
B musí dodat návrh
B
B
B,C,D+licence
B

04/08/2018
11/08/2018
08/09/2018

Kostelany
Horka n.Mor.
Ranč Radana Veselé

B
B
C+licence

Ad 2) Mistrovství ČR dospělých a mládeže 2018
Sportovní komisi byly zaslány 2 návrhy na pořádání Mistrovství ČR
-Paint Horse ranch Kozlovice (mládež i dospělí)
-Prosper Horse Ranch Čeladná (mládež i dospělí)
Hlasování pro místa konání MČR dospělých i mládeže:
Pro Kozlovice : 7
Pro Čeladnou :0
Zdržel se:0
SpK při hlasování přihlédla k již proběhlým soutěžím a následné spolupráci pořadatele při
řešení vzniklých nesrovnalostí.
Předák rozhodčích Jana Bílková projedná s ing. Šálkovou vhodné rozhodčí – co nejdříve.
Termíny :
MČR mládeže 18-19.8.2018
MČR dospělých 22.-23.9.2018
Termíny zajistí a projedná s ing. Šálkovou Marian Štihel.
Ad 3) Licence jezdců :
Pořadatel ( sekce nebo člen WRC) na předepsaném formuláři zašle předsedovi SpK nejméně
měsíc před pořádáním licencí „ Návrh k uspořádání licencí jezdců ( formulář vytvoří tajemník
Hana Černochová a bude umístěn na webu ke stažení)
Osoba zodpovědná za konání licencí ( průběh, kontrola členství, věku, ..) do 14 dnů po konání
akce zašle poštou veškeré dokumenty tajemníkovi WRC ČR.
- pro kontrolu evidence druhu složené licence u mládeže je třeba provést změnu programu a
evidence
Viz pravidla WRC
3.4 Všeobecná ustanovení
102. Jezdecká licence je udělena na základě složení zkoušky sestávající z praktické a
teoretické části (testu), kterou je možno složit na vybraných závodech nebo pro větší skupiny
po dohodě se zkoušejícími na jiných místech. Jezdeckou licenci povinně skládají všichni
zájemci starší 11 let včetně. Děti mohou skládat jezdeckou licenci i ve věku nižším než 11 let,
s touto licencí však mohou startovat v jezdeckých disciplínách pouze na závodech typu C,
dokud nedosáhnou věku 11 let. Na soutěžích typu A a B mohou startovat děti v jezdeckých
disciplínách až po dosažení věku 11 let. Showmanshipová zkouška pro děti od 6 do 10 let
věku včetně se skládá z praktické ukázky disciplíny a pohovoru se zkoušejícím. Tato
licence je určena pouze pro disciplínu Showmanship at Halter a je platná pouze do věku
10 let včetně.
– zajistí webmastr p.Šimek ve spolupráci s H.Černochovou
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Ad 4) Statistické údaje na webu WRC
Doplní sportovní komise : Monika Brunová a Hana Černochová

Ad 5) Historie na webu WRC
Projít web, aktualizovat, opravit informace.
Zajistí R.Poláček ve spolupráci p. Hanou Černochovou

Ad 6) Valná hromada 2018
Termín Valné hromady 17.3. 2018 v 14:00 hod.
Před Valnou hromadou proběhne školení showmanagerů v 13:00 hod.
Místo konání bude upřesněno, navrhnuta byla restaurace Kobero, Říčany u Brna.
Upozorňujeme delegáty jednotlivých sekcí, že akceptovány budou pouze originály plných
mocí, kde mohou být zapsáni členové starší 18-ti let, kteří mají hlasovací právo.

Ad 7) Školení rozhodčích
bude probíhat jednou za dva roky se zahraničním lektorem.
Stávajícím TD a Ringstewardům se prodlouží platnost o jeden rok. Oznámení zajistí J.Bílková
Ad 8) Nařízení SpK pro showmanagery:
je nutné zasílat veškeré dokumenty ( výsledkové listiny, scooreshity, veterinární přejímku a
další) tajemníkovi do 14 dní po skončení závodů. Nejlépe ihned po ukončení závodů výsledky
emailem, dokumenty poštou.
V případě nedodržení povinností showmanagera bude následovat:
1. Písemné napomenutí za neplnění povinností (možno i email)
2. Pozastavení činnosti na následujících 12 měsíců
3. Trvalé zastavení činnosti
Ad 9) Různé
-připomínka pí. Šálkové k pravidlům:
Upozornění na změnu v pravidlech, která se týká reiningu a je již platná v NRHA, poté
převzalo FEI a od nového roku ji zařazuje i ČJF:
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Pokud se kůň během soutěže dotkne koleny nebo hlezny povrchu, bude penalizován 5
penaltami

Vyjádření SpK : Bude zařazeno při nejbližší změně pravidel.

Zapsala : Hana Černochová
V Lukově, dne 19.1.2018
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