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Gala večer Koně na Žofíně
Tento slavnostní večer se poprvé konal pod záštitou ČJF ve spolupráci
s časopisem Jezdectví. Celkem bylo na Žofíně 11.března oceněno 62
jezdců v celkem 15 kategoriích ze 7 disciplín. Na galavečer se dostavilo
přes 900 návštěvníků. Přímé vstupy z večera zajišťovala TV Prima a
záznam mohli diváci zhlédnout i na ČT Sport. Zvláštní Cenu prezidenta ČJF
za mimořádný přínos pro jezdecký sport obdržel z rukou Olgy Plaché
zasloužilý mistr sportu Jiří Pecháček.

Rozhovory s členy ČJF v médiích
V měsíci březnu nám bylo publikováno hned několik rozhovorů. Na webu
tyden.cz byl uveřejněn rozhovor s Olgou Plachou, rozhovor s panem Jiřím

Pecháčkem, který na Žofíně obdržel Cenu prezidenta ČJF za mimořádný
přínos pro rozvoj jezdeckého sportu, vyšel na webech isport.cz, tyden.cz a
také v tištěném časopisu Týden. Další dva rozhovory s vítězem Grand Prix
Czech Equestrian Team na finále Zimního poháru ČJF v Lysé nad Labem s
Janem Štětinou a s nejúspěšnější jezdkyní tohoto seriálu Denisou
Vegrichtovou pak byly publikovány na webu tyden.cz . Všechny rozhovory
jsou vyvěšeny v aktualitách na webu ČJF a FB a kompletní monitoring je
uložen v sekci Tiskové středisko/Napsali o nás.
Styl šampionát zahájil o posledním březnovém víkendu
Již 5. ročník Styl šampionátu dětí a
juniorů na velkých koních 2017
zahájil prvním kolem, které se
uskutečnilo v neděli 1.4.2017 na
Mělníku. Seriálová kola budou
probíhat v březnu – září 2017 na
jednotlivých místech po republice
dle termínového kalendáře SŠ.
Soutěže probíhají na klasických
parkurech odpovídajícího stupně
obtížnosti. Jezdec je automaticky
zařazen do seriálu prvním startem
v soutěži zařazené do tohoto
seriálu. Průběžné výsledky seriálu i
pravidla jsou zveřejněna na webu ČJF i na stránkách Skokové komise pod
odkazem Styl šampionát.
Každý pořadatel by měl na základě žádosti zaslané na Skokovou komisi
obdržet od ČJF příspěvek na stylového rozhodčího 2000,- Kč stejně jako v
roce 2016 .
Soustředění SCM s Tjarkem Nagelem
Ve dnech 5. až 6.3. se v rámci
SCM ve Zduchovicich uskutečnilo
soustředění s německým
trenérem Tjarkem Nagelem,
pořádané ČJF. V neděli Tjark
sledoval trénink frekventantů
SCM pod vedením trenérů
L.Vachutkou a R.Drahotou a
večer vše společně s jezdci
diskutovali. V pondělí pak vedl
trénink sám a trenéři s ním úzce
spolupracovali. Tjark Nagel byl s úrovní výcviku dětí v SCM velmi
spokojený a se stejnými pocity odjížděli i účastníci.

Národní pohár ČJF dětí a mládeže
Česká jezdecká federace je pořadatelem Národního poháru ČJF dětí a
mládeže 2017 v disciplíně skoky. Cílem tohoto seriálu je systematický
rozvoj jezdeckého sportu u dětí a mládeže v návaznosti na vzdělávací
systém ČJF. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ve
věkovém rozmezí 8 – 16 let na pony a ve věku 12 – 18 let na velkých
koních. Celkem se uskuteční 6 kvalifikačních kol a finále a bude se soutěžit
v kategoriích Novice, Advance a Master., které jsou rozdělené podle věku
jezdců. Vyhodnocení každého kvalifikačního kola proběhne vždy prostým
součtem všech získaných dobrých bodů jezdce ze všech soutěží dle
bodovací tabulky. Ve finále seriálu může nastoupit pouze jezdec s koněm,
se kterým minimálně 1x bodoval v některém z kvalifikačních kol. Finále je
tříkolovou soutěží. Kompletní pravidla jsou na webu Komise pro rozvoj
pony sportu.

Zimní jezdecký pohár ČJF
Finále seriálu Zimního
jezdeckého poháru ČJF se
konalo při jezdeckém
festivalu v Lysé. Byly zde
prezentovány disciplíny
skoky, drezura,
všestrannost, pony a
spřežení. Strategií ČJF je
přiblížit jezdecký sport i
laické veřejnosti a
propagovat všechny
disciplíny, které ČJF
zaštiťuje. Po dobu 5 dní
sledovalo akci na
závodišti přibližně 1500 diváků denně, uskutečnilo se 35 oficiálních
soutěží, ve skokových soutěžích bylo 365 startů, 27 koní soutěžilo v
halové všestrannosti, 2 týmy v turnaji Pony - games, 39 bylo startujících
ve vozatajských soutěžích, 10 drezurních dvojic, 26 voltižních účastníků a
21 koní a 35 účinkujících se předvedlo ve večerní show. Velká byla i
sledovanost on-line přenosů na webu ČT Sport a na internetu.
Rozpočet ČJF
Na zasedání Rady dne 30.3. byl podrobně projednán a následně schválen
12 hlasy ( z celkem 13 přítomných, 1 se zdržel) klíčový dokument
Rozpočet na rok 2017. Rozpočet pracuje s příjmy ve výši 33,464 mil.Kč,
výdaje jsou pak plánovány ve výši 35,053 Kč. Plánovaný deficit je plně
pokrytelný z přebytků minulých let (tzv. vlastní jmění).

Za zdůraznění stojí:
-

získání podstatně zvýšené dotace ze státního rozpočtu, dosažené
dlouhodobým úsilím vedení ČJF
výrazný přesun zdrojů do jednotlivých oblastí , včetně příslušných
kompetencí i zodpovědností. Vzhledem k šíři problematiky bude
tématu věnován rozsáhlejší materiál , který bude publikován na
webu ČJF

Loga ČJF k použití
Na web ČJF v sekci Tiskové středisko byla
uložena loga ČJF ke stažení a manuál, jak
správně logo používat.

