ZPRAVODAJ ČERVENEC
ČJF
Žádosti o dotace
V rámci vyhlášení výzvy 2. kola podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu V.
činnost sportovních svazů pro rok 2017 byl podán návrh v termínu do 7. července
2017 v celkové výši Kč 13 732 800,-. Konečné přidělení dotace bude závazné v
okamžiku vydání rozhodnutí o přidělení dotace. Finanční prostředky budou zaslány
až po podpisu rozhodnutí o přidělení dotace, které podléhá dalšímu řízení,
přednostně akceptaci dotace.
Jako další byla vyhlášena výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu IV.
významné sportovní akce pro rok 2018 – 2020. Zde ČJF podala návrh v termínu do
12. července 2017 v celkové výši Kč 4 233 324,- pro rok 2018, zahrnující CSI 3*W_Olomouc, CDI 3*-W_Brno, CAI 3*-W_Nebanice, CSIO ch&J Zduchovice, CDI Regional championship_Brno a CVI_Frenštát. V současné době se čeká na reakci
komise MŠMT.

Nové posily do týmu
Proběhlo výběrové řízení týkající se vhodného kandidáta na
pozici účetní a další nové posily do sekretariátu. Kandidáti
jsou vybráni a měli by zahájit svůj pracovní poměr k 1. září
2017.

Výzva o zasílání žádostí o přidělení MČR
Připomínáme, že se blíží konec termínu pro zasílání žádostí o přidělení MČR a
mezinárodních jezdeckých závodů.
Žádosti naleznete na webu ČJF: http://www.cjf.cz/dokumenty/formulare/
Vyplněné zasílejte prosím na sekretariát ČJF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - do
15. srpna.

Vzdělávání
Školení drezurních rozhodčích
Dne 28. 7. proběhlo ve Zduchovicích školení drezurních rozhodčích se zahraničními
školiteli, kterými byli Eugenio Rovida (Itálie) a Tiina Karkkolainen (Finsko). Celkem se

zúčastnilo 8 rozhodčích, zástupci z řad jezdců I trenérů. Jezdců se zúčastnilo 16 - na
pony i děti a junioři na velkých koních.

Kurz rozhodčích pro drezuru a skoky
Karlovarská oblast ČJF ve spolupráci s JA M.Lázně s.r.o. pořádá kurz rozhodčích pro
drezuru a skoky. Zahájení kurzu je 7.10.2017 v Jezdecké akademii M. Lázně s.r.o.
společně s kurzem instruktorů a trenérů jezdectví. Schválení lektoři: ing. Jan Metelka,
ing. Jan Šíma, ing. Marcela Šímová, Vít Čmolík, lékař a veterinář, vyučující
pedagogové JA M. Lázně. Přihlášky mohou zájemci zasílat emailem na formuláři
„Kandidát rozhodčího“ do 15.9.2017 na adresu sekretáře KO ČJF v.cmolik@post.cz .
Více informací na webu ČJF.

Kalendář vzdělávacích akcí online
V současné době připravuje sekretariát ČJF ve spolupráci s oblastními sekretáři
přehledný online kalendář vzdělávacích akcí druhé poloviny roku 2017 a roku 2018.
Kalendář bude sloužit členům ČJF ke zjištění možností doplnění či zvýšení vzdělání
napříč celou republikou. Kalendář vzdělávacích akcí se v budoucnosti stane součástí
JISu, stejně tak jako již existující kalendář závodů.

Sport
Nominace na ME v parkurovém skákání
VV schválil nominace na ME seniorů v parkuru, které se bude konat v Göteborgu ve
dnech 20.-27.8.2017 :

Zuzana Zelinková - Caleri
Emma Augier De Moussac - Diva
Kamil Papoušek - Centisimo
Ondřej Zvára – Cento Lano

MČR – skoky, senioři a mladí jezdci
Vítězem MČR, které se
konalo v Martinicích
ve dnech 13. - 16.7.,
se
stala
česká
reprezentantka
Zuzana Zelinková s
koněm Kleiner Lord.
Jako jediná prošla
všechna
tři
kola
mistrovské
soutěže
v kategorii seniorů bez
bodového
zatížení.
Druhé místo obsadil
Václav Staněk a třetí
dokončila Nikola Bieliková. V samostatné kategorii žen se z triumfu radovala Lucie
Strnadlová s Carinou 6 před Ivou Holíkovou na Luaně-T a Alžbětou Vojtkovou v sedle
koně Capua. Šampionem v kategorii mladých jezdců se stal Václav Nágr s hřebcem
Norman, druhá skončila Kateřina Málková na koni G-Buggati Dwerse Hagen a bronz
si přivlastnila Michala Mžiková v sedle Ultima de Carmel Z.

MČR v drezúře se konalo v Brně
Ve dnech 13. - 16.7.
proběhlo v Brně MČR v
drezúře, jehož vítězem
se mezi seniory stal
Fabrizio Sigismondi s
koněm Trevis, druhá
dokončila
Adéla
Neumannová na koni
Babalon Van Large
Weeren a třetí příčku
obsadila Petra Minářová
v
sedle
Dumonta.
Poprvé se na MČR jela
odděleně velká runda a
malá runda. V ní zvítězila Tereza Hábová s Djazzem F před Hanou Vášáryovou s
Filipou a Michalem Knoflíčkem v sedle Dowera.

Kategorii mladých jezdců ovládla Anežka Zajícová v sedle Stasia EG, mezi staršími
juniory se z titulu radovala Alexandra Hanáčková s Well Done 5 a kategorii mladších
juniorů vyhrála Eva Vavříková s Belle-Ennie. Mezi dětmi se mistryní republiky stala
Jana Táboříková na koni Janne 1. V družstvech si zajistil vítězství tým Středních Čech
(H. Vášáryová, M. Brychtová, A. Kolblová).
V paradrezuře slavila titul v mistrovské soutěži grade 1, 2 a 3 Anastasja Vištalová s
Dominique 1, grade 4 a 5 ovládla Zuzana Fialová s koněm Larino. Mezi nezařazenými
zvítězila Tereza Dubcová s Finnem 2.

MČR ve všestrannosti
Titul mistra České republiky v jezdecké
všestrannosti obhájil v Pardubicích ve
dnech
20.-23.7. Miloslav Příhoda
v sedle Lorda 27. Druhý skončil Jan
Holec s Tasznikem a třetí Petr Myška s
Oboras Shut It Out.
V družstvech zvítězila Východočeská
oblast 2 (J. Hatla, P. Myška, R. Toman,
L. Hlavatá), v mladších juniorech se
nejlépe vedlo Šárce Štvánové s koněm
Caledon 3, v dětech byl vítězem
Richard Horáček s koněm Ramzes Aha.
V kategoriích pony se v jezdcích od 13
do 16 let umístila na prvním místě
Barbora Vaňková s Lipton Saimon a
mezi jezdci 10 – 13 let se vítězkou stala
Sára Dvořáková s koněm Gejzer.

Čtvrté kolo Národního poháru ČJF dětí a mládeže hostily Martinice
Národní pohár ČJF dětí a
mládeže
v
parkurovém
skákání
pokračoval
27.
července v areálu Equitana v
Martinicích. Finále seriálu se
uskuteční
v
posledním
zářijovém
víkendu
ve
Zduchovicích.
Seriál je určen pro děti
soutěžících na pony i na
velkých koních a pro juniory
do 18 let. Všechny věkové
kategorie jsou rozděleny
podle věku a také podle

výkonnosti na Novice, Advance a Masters.
V pony soutěži kategorie STP zvítězil Filip Štěpán, který vybojoval prvenství s koněm
Bam 2. Soutěž SP pony B ovládla Barbora Moulisová s Darinkou 2. V soutěži SP pony
S+A s hendikepem zvítězila Leticia Safari s koněm Iron Lady Moonlight. Pro vítězství v
soutěži ZLP pony B si dojela Kristýna Horníková a Samba-H. Na parkuru v rámci
soutěže ZLP pony S+A s hendikepem se nejvíce dařilo Anně Marii Vítkové, která zde
sedlala Millice Anne-Lipans Star. Na velkých koních se vítězkou páteční nejvyšší
soutěže S* v rámci Národního poháru ČJF dětí a mládeže stala Kristýna
Hofmeisterové a Apollo7. Vítězem soutěže ZL byl Filip Štěpán, který sedlal koně
Butterfly-B a v soutěži L** obsadil nejvyšší příčku Tomáš Plšek a Anky. Další kolo
poháru se uskuteční 2. - 3.9. v Ústí nad Labem.

Kellnerová obsadila 15. místo v berlínské Grand Prix Global Champions
Tour
Skvělý výkon předvedla teprve dvacetiletá Anna Kellnerová v 11. kole Global
Champions Tour v Berlíně. Česká parkurová jezdkyně úspěšně zvládla kvalifikaci pro
sobotní Grand Prix a v silné konkurenci top jezdců z celého světa se tak poprvé
probojovala do finále, kde obsadila v sedle Classica výborné 15. místo. Zaznamenala
tak svůj nejlepší výsledek v prestižní v prestižní světové sérii.

