
Zápis z jednání pracovní komise KMK dne 15.10.2020 v Písku 
Přítomni: ing. Hana Civišová, PhD., ing. Blahoslav Políček, mgr. Kateřina Hanušová, Pavel 

Studnička 

Omluveni: ing. Gotthardová, P. Půlpán 

 

1. Formulace výzev pro uchazeče o pořádání kvalifikací skoky a drezura a také o pořádání finále ve 

skocích, drezuře i všestrannosti. Termín finále skoky 3.-5.9.2021, drezura 10.-12.9.2021, 

všestrannost v jednání. Konečné termíny budou zadány do systému JIS ještě před rozhodnutím o 

pořadateli, aby termíny neobsadily jiné důležité závody v dané disciplině. Zadají je pořadatelé roku 

2020, protože bez pořadatele je nelze zadat. Za přípravu výzev odpovídá ing. Civišová. Termín pro 

odpověď na výzvy do konce října. 

 

2. Příspěvky pořadatelům kvalifikací. Pracovní komise KMK navrhuje zachování základních 

příspěvků pořadatelům kvalifikací ve stejné výši jako v roce 2020, tj. kvalifikace drezura 50 000,- 

K4, kvalifikace skoky 60 000,-. V případě vyššího počtu startujících než 80 se příspěvek na 

skokovou kvalifikaci navyšuje o 10 000,-; při více než 100 startech o dalších 10 000,-. 

 

3. Návrh změn v systému příspěvků majitelům koní v KMK skoky: Každý kůň se může zúčastnit 

všech kvalifikací ve své kategorii a za všechny starty obdržet body, ale příspěvek na dopravu i na 

odměnu jezdce a ošetřovatele mu bude poskytnut pouze na 4 kvalifikace. Pokud jich absolvuje více 

než 4, pak bude příspěvek na dopravu vypočten ze 4 nejbližších kvalifikací, kterých se zúčastni od 

místa ustájení uvedeného v přihlášce do KMK. 

 

4. Návrh změn postupu do finále z drezurních kvalifikací: na návrh drezurní komise bude minimální 

výsledek z kvalifikace pro postup do finále navýšen ze 62 na 65 %. Dalším návrhem je povinnost 

pořadatele při kvalifikaci KMK úlohu pro sedmileté koně 7Ú (nebude součástí KMK, startovné jde 

pořadateli, výhry dává pořadatel). 

 

5. Pracovní komise KMK navrhuje kooptovat P. Studničku místo ing. Vondrouše jako zástupce 

všestrannosti. Jedná se o návrh komise všestrannosti, jíž je P. Studnička členem. Pavel Studnička je 

aktivním jezdcem všestrannosti a zároveň patří mezi zkušené pořadatele závodů všestrannosti, což 

zaručuje lepší vyhlídky k jednání o uspořádání finále KMK pro rok 2021. 

 

6. Pracovní komise KMK souhlasí s úpravami v zásadách pro KMK všestrannost navrženými 

komisí všestrannosti. Změny zformuluje a připraví Pavel Studnička a zašle je mgr. Hanušové, 

kterou pracovní komise opět pověřuje přípravou Zásad KMK 2021. 

 

7. Pracovní komise KMK nepovažuje za nutné, aby při finále KMK skoky musel být technickým 

delegátem stavitel I. třídy. Soutěže jsou do úrovně 130 cm, nejezdí se o výhry a stavitel parkuru I. 

třídy (vždy vybraný velmi kvalitní a zkušený) zcela bez potíží zvládá stavět tyto kurzy sám, druhý 

funkcionář se stejnou kvalifikací znamená pouze zbytečné navýšení nákladů pro pořadatele. 

Pracovní komise KMK dá tento podnět na skokovou komisi k následné změně pravidel ČJF. funkci 

TD může při skokovém finále KMK převzít hlavní rozhodčí. 

          

         Zapsala 

         mgr. Kateřina Hanušová 

         dne 16.10.2020 


