„SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S., ŠKOLNÍ STATEK, HUMPOLEC.

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA.
ZÁPIS
KONANÉ DNE
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

ZE SCHŮZE

17. 10. 2012

OV ZP,
V

HUMPOLCI.

Ing. Klubal, Háva, Šamal, Heidenreich, Ing .Kamír, Mgr. Nývlt, Hlavenka,
Sekaninová, Sůrová, Grodl, Kusý, Ing. Kříž, Ing. Klauz, Ing. Kunát.
Mandysová, Mikulášik, Ing. Jandl.
Ing. Mácha, Ing. Theimer, Mgr. Perníčková, Ing. Schwarz, Ságl, Rozsypalová,

OV ZP projednal:
• Po zahájení schůze (Háva) bylo projednáno:
– Manažer komise všestrannosti Ing. Klauz a manažerka komise PONY Mgr. Perníčková
ve spolupráci s vicepresidentem ČJF pro sport Ing. Theimerem dohodli společný postup
při určování sportovně technických podmínek pro všestrannost u Pony i velkých koní
tak, aby byly vzájemně kompatibilní.
–

Také při 47. Ročníku ZP proběhlo KMK ve všestrannosti. Samotné KMK je pro
soutěže všestrannosti přínosem. Pořadatelé ZP jsou připraveni zabezpečit KMK i pro
rok 2013. Kontaktní osobou mezi OV ZP a pořadatelem KMK pro rok 2013 zůstává
manažer komise všestrannosti Ing. Antonín Klauz.
Ing. Klauz: pořadatel KMK chce v roce 2013 uskutečnit 4 kvalifikační kola a jedno
finále KMK. Místa a termíny budou včas upřesněny.

– Přínosem je i spolupráce se SCHČT při finále ZP v Humpolci a stále více oblíbená a
obsazovaná „Přehlídka výkonných koní plemene ČT“. V této spolupráci je třeba
pokračovat a nadále jí rozvíjet. Kontaktní osobou mezi OV ZP a SCHČT je ředitel
Školního statku v Humpolci a předseda správní rady o.p.s. Ing. Jan Mácha.

•
•
•

•
•

OV ZP obdržel žádost JK GLOD Čejov o možnost pořádat kvalifikační kolo ZP
v areálu Panská Lícha Brno.
Stejnou žádost OV ZP obdržel i od Jezdecké stáje Těšánky (Zlín), která by měla
zájem o organizování kvalifikačního kola ve všestrannosti na nově budované dráze ve
svém areálu.
OV ZP rozhodl o žádosti JK GLOD Čejov kladně.(Pro rok 2013).
Jezdecké stáji Těšánky doporučuje OV ZP uspořádat v roce 2013 závody ve
všestrannosti ve stejných stupních obtížnosti jako jsou vypisována kvalifikační kola
ZP a o pořádání kvalifikačního kola ZP požádat až pro rok 2014.
Ing. Jan Mácha, ředitel Školního statku Humpolec a předseda správní rady o.p.s.,
informoval o velké investiční akci (výstavba kravína), která v Humpolci znemožní
uspořádat kvalifikační kolo ZP v termínu 20. – 22. 7. 2013. Pro rok 2014 ale s tímto
termínem opět počítá a kvalifikační kolo se do Humpolce vrátí.
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• OV ZP stanovil termíny kvalifikačních kol a finále
pro 48. ročník Zlaté podkovy v roce 2013.
PARDUBICE
DVOREČEK
SEMICE
BOROVÁ (Č.Krumlov)
JK MIKULOV
PANSKÁ LÍCHA (Brno)
LOŠTICE
KOLESA
TATRAN.LOMNICE (SVK) ?
PARDUBICE
PANSKÁ LÍCHA-Glod Čejov
SK FAGONE (Police n.Met.)
HUMPOLEC- finále

13.4.-.14.4.
4.5. – 5.5.
4.5. – 5.5.
18.5.-19.5.
1.6.- 2.6.
8.6. - 9.6.
22.6.- 23.6.
6.7. - 7.7.
6.7.- 7.7.

Všestrannost
Všestrannost
Spřežení CAN-A
Všestrannost
Spřežení CAN-A
Všestrannost
Všestrannost
Všestrannost +MČR
ZP – všestrannost
ZP - spřežení

6.7. - 7.7.
20.7.-21.7. Všestrannost
3.8.- 4.8.
23.8.-25.8. ZP – finále +MČR

Spřežení CAN-A
Spřežení CAN A
+ MČR
Spřežení CAN-A

Pořadatelům kvalifikačních kol ve všestrannosti se doporučuje vypisovat závody jako
dvoudenní. Pořadatelé upřesní rozpisem.
Stejně jako v předchozích ročnících se doporučuje vypisovat při kvalifikačních kolech
všestrannosti rámcové soutěže „Z“ a „ZL“ otevřené pro všechny koně.

• OV ZP stanovil sportovně technické podmínky
pro 48. ročník Zlaté podkovy v roce 2013.
Zlatá podkova
Stříbrná podkova
Bronzová podkova
Soutěž nadějí

Soutěž PONY

Mistři opratí
SOUTĚŽE
Zlatá podkova
Stříbrná podkova
Bronzová
podkova
Soutěž nadějí

Soutěž pro všechny jezdce, případné omezení dle PJS
Soutěž pro všechny jezdce, případné omezení dle PJS
Soutěž pro děti (12-14 let) a juniory (14-18 let)
Soutěž pro 4. a 5. ti leté koně a starší koně s licencí sportovního
koně vystavenou poprvé v roce 2013.
Starší koně startují ve finále spolu se 4.letými v „ZL“
Soutěž pro jezdce 10-16 let, kategorie PONY do 148 cm KVH
Soutěž PONY se při Seriálu závodů ZP rozhoduje dle pravidel
všestrannosti
Soutěž pro všechny jezdce, případné omezení dle PJS
KVALIFIKACE
Jednohvězdičková soutěž
„L“
„ZL“

FINÁLE
Dvouhvězdičková soutěž
Jednohvězdičková soutěž
Děti + Junioři ml. (14 – 16 let) „ZL“,
Junioři st. (17 – 18 let) –
„L“
Koně 4.letí a starší(lic.2013) „ZL“
„ZL“
Koně 5.ti letí „L“
„L“ - pony
„S“ - pony
Soutěž PONY
A/1 - CAN A,
A/1 - CAN A,
Mistři opratí
A/2 – CAN A,
A/2 – CAN A,
A/4 – CAN A,
A/4 – CAN A,
A/2 –P, CAN A,
A/2 –P, CAN A,
Obtížnost drezurních úloh pro spřežení na jednotlivých kvalifikačních kolech a finále bude
každý pořadatel určovat svým rozpisem.
Obtížnost drezurních úloh pro všestrannost bude stanovena ve Statutu ZP po případné
změně pravidel disciplíny. Statut ZP bude schválen počátkem roku 2013.
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Soutěž pony – všestrannost, je v rámci Seriálu závodů ZP rozhodována dle pravidel
všestrannosti.

• Účast ve finále 48. ročníku ZP v Humpolci:
U sedlových soutěží Zlaté podkovy platí, že kvalifikaci získává vždy dvojice jezdec a kůň.

OV ZP po zkušenostech ze 47. Ročníku ZP a po delší diskuzi nakonec hlasováním
rozhodl takto:
1. Účast ve finále 48. Ročníku ZP v roce 2013 mají zajištěnu vítězové (dvojice jezdec a
kůň, nebo spřežení) finále 47. Ročníku ZP z roku 2012.
Toto obnovené pravidlo plně platí pro soutěže A/2, A/1, A/2P (A/4 žádnou kvalifikaci
mít nemusí) a pro soutěže ZP a SP.
Pro soutěže BP a PONY je částečně omezeno věkem jezdců.

(Např. vítěz BP starších juniorů, kterému bylo v roce 2012 osmnáct let, nemůže
v roce 2013 své vítězství obhajovat, protože vzhledem k věku kterého v tomto
roce (2013) dosáhne (19.let), nemůže v soutěži BP startovat.
Stejně tak vítěz BP dětí a mladších juniorů, kterému bylo v roce 2012 16. let,
nemůže v roce 2013 obhajovat své vítězství, protože dosáhne věku 17. let.
Také vítěz finále Pony, který byl v roce 2012 16.ti letý již v této kategorii v roce
2013 nemůže startovat.)
Mladší vítězové (Finále 2012), kteří budou v roce 2013 ještě věkově odpovídat
podmínkám soutěže (BP a PONY) mají kvalifikaci do finále ZP 2013 zajištěnu.
Pro Soutěž nadějí (SN) toto pravidlo neplatí - (4.letí koně budou 5 ti. letí, pětiletí koně
budou šestiletí a starší koně budou mít licenci sportovního koně již druhým rokem.

2. Finále SEDLOVÝCH SOUTĚŽÍ se bude moci zúčastnit DVOJICE,
KTERÁ DOKONČÍ DVĚ KVALIFIKAČNÍ KOLA S VÝSLEDKEM:
Drezurní zkouška
Terénní zkouška
Skoková zkouška

Bude upřesněno po případné změně pravidel v roce 2013.

Toto pravidlo platí pro SP, BP, SN a PONY v následujících variantách:
a) Dva kvalifikační výsledky získá dvojice ve stejné soutěži (např. 2 x BP)
b) Dvojice může získat dva kvalifikační výsledky z různých soutěží za předpokladu
že:
 Jeden výsledek získá pro soutěž, ve které chce startovat ve finále a druhý
může získat z vyšší soutěže – např. 1x BP a 1x SP.
 Dva kvalifikační výsledky z různých soutěží platí vždy pouze pro nižší
soutěž – např. 1x BP a 1x SP znamená, že dvojice může startovat v BP,
ale nemůže startovat ve SP.
 Pro PONY platí, že mohou získat druhý kvalifikační výsledek z BP.
 Vždy platí, že musí být získán alespoň jeden kvalifikační výsledek pro
soutěž ve které chce dvojice startovat ve finále. (Není možné získat dva
kvalifikační výsledky např. ve SP a potom ve finále chtít startovat v BP).
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Pro soutěž ZP platí:
Do finále soutěže Zlatá podkova (ZP) se kvalifikuje dvojice, která získá alespoň jeden
kvalifikační výsledek. V případě, že některý pořadatel vypíše při kvalifikačním kole také
dvouhvězdičkovou soutěž, bude absolvování této soutěže ve stanovených kritériích považováno
za kvalifikační výsledek pro účast ve finále ZP 2013.

3. Pro SOUTĚŽE SPŘEŽENÍ je podmínkou startu ve finále:
DOKONČIT ALESPOŇ DVĚ KVALIFIKAČNÍ KOLA. (Neplatí pro A/4).

Pořadatel finále ZP 2013 je oprávněn upravit počet startujících v jednotlivých
soutěžích tak aby jejich počet odpovídal záměru:
ZÁMĚREM POŘADATELE FINÁLE 2013 JE ÚČAST ASI 100 ÚČASTNÍKŮ V SOUTĚŽÍCH
VŠESTRANNOSTI A ASI 25 ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽÍ SPŘEŽENÍ.
(ÚPLNĚ HRANIČNÍ POČET JE 30 SPŘEŽENÍ).
ZÁJEMCE O ÚČAST VE FINÁLE POŠLE DO HUMPOLCE V URČENÉM TERMÍNU
NORMÁLNÍ PŘIHLÁŠKU (FORMULÁŘ NA WWW.ZLATAPODKOVA.CZ)
S UVEDENÍM MÍST A KVALIFIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ.

• OV ZP umožní při 48. Ročníku Zlaté podkovy 2013 získat pro účast
ve finále tzv. VOLNOU KARTU (VK) za úplatu.
Pravidla pro získání VK:
–
–

Celkový počet VK se stanovuje na čtyři pro sedlové soutěže a jednu pro soutěže spřežení.
Podmínky pro přidělení VK:
– Přednost mají jezdci a koně registrovaní v JK pořadatelů – kvalifikace a finále.
– Lepší umístění dvojice v kvalifikaci.
– Účast dvojice v kvalifikaci.
– Účast v kvalifikaci.
– Jiné podmínky v případě vyčerpání uvedených (nepředpokládá se).

Cena za získání VK :
ZP
BP + SN + PONY
•
–
–
•

SP
MO

10.000,- Kč
10.000,- Kč

Rozdělení získaných prostředků:
80 % bude vyplaceno v peněžitých cenách do soutěží
20 % jde ve prospěch OV ZP.

Organizační výbor ZP stanovil pro rok 2013 jednotné zápisné do soutěží.

ZP
BP + SN + PONY
•

15.000,- Kč
10.000,- Kč

700,- Kč
500,- Kč

SP
MO

600,- Kč
700,- Kč

Organizační výbor ZP stanovil pro rok 2013 jednotné minimální ceny do soutěží.

ZP
5.000,- Kč
SP
BP + SN
3.000,- Kč
MO
PONY- věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč

4.000,- Kč
5.000,- Kč

U spřežení může pořadatel sumu upravit podle počtu startujících.
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•

ROZPISY pro 48. ročník Seriálu závodů ZP 2013 si každý pořadatel zpracuje sám a po
schválení příslušným oblastním výborem zajistí jeho zveřejnění na webových stránkách
disciplíny a na stránkách:
www.zlatapodkova.cz .
Kontakt:
statek@pel.cz Ing. Klubal.

•

STATUT Seriálu závodů ZP zpracuje František Háva a po schválení VV ČJF zajistí jeho
zveřejnění, jak je uvedeno výše.

•

DÁLE BYLO PROJEDNÁNO :
– Byl schválen návrh aby při finále ZP rozhodovali drezurní zkoušku všestrannosti tři
rozhodčí.
– Byl dán podnět k provedení oficiální analýzy důvodů proč domácí jezdci stále více
startují na závodech v okolních státech na jejich národních závodech. Analýza by byla
třeba hlavně jako zpětná vazba pro pořadatele závodů doma v ČR.
– Zástupci Panské Líchy informovali o úrazu diváka při jejich závodech a o problematice
pojištění závodů. Ing. Theimer – ČJF tuto problematiku řeší, informace budou
zveřejňovány.
– Ing. Kříž nastolil problematiku rozhodčích – měli by být kontrolováni ČJF. Ing.
Theimer – ČJF prostřednictvím jednotlivých komisí rozhodčí pravidelně proškoluje.
Chystá se kategorizace rozhodčích. Inovuje se i systém vzdělávání.
– Z. Ságl – tratě a kurzy terénních zkoušek při MČR v Humpolci jsou podle mnoha
jezdců stále stejné. Z. Kusý – stejný je pouze začátek a konec jinak se tratě vedou různě,
překážky se pravidelně obnovují, staví se nové.
– Cizinci se závodů Seriálu ZP mohou zúčastnit, když splní podmínky pro účast cizinců
na národních závodech stanovených PJS, případně podle smluv ČJF s okolními NF.
K účasti ve finále pro ně platí stejné podmínky jako pro domácí. Vyjímku může udělit
pořadatel finále.

– GALAVEČER Všestrannosti, Spřežení a Zlaté podkovy
se bude konat dne: 23. 2. 2013 ve Spolkovém domě v Humpolci.
Tato akce má vlastní organizační výbor.
V Humpolci dne 17. 10. 2012.
Zapsal:

František Háva, předseda OV ZP, v.r.

Zápis kontroloval:

Ing. Jiří Klubal, ředitel o.p.s. Soutěže podkovy, v.r.

NĚKTERÉ DALŠÍ TERMÍNY: ROK 2013.
DATUM
20.4. - 21.4.
11. – 12.5.
18. – 19.5.
25. – 26.5.
13.7.– 14.7.
3.8. – 4.8.
7.9. – 8.9.
21.9. – 22.9.
21.9. – 22.9.
28.9.- 29.9.
5.10. – 6.10..

MÍSTO
KLADRUBY NAD LABEM
RUDNÁ POD PRADĚDEM
POLICE NAD METUJÍ
TĚŠÁNKY
NEBANICE
TĚŠÁNKY
PANSKÁ LÍCHA
BOROVÁ
LOŠTICE
HUMPOLEC
DVOREČEK

5

A – mezinárodní závody
C – národní závody
A – mezinárodní závody
C- národní závody
A – mezinárodní závody
C – národní závody
C – národní závody
C – MČR – děti, Jun. Pony
C – národní závody
C – národní závody
C – národní závody
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