
Zápis ze schůze sportovní komise a prezidia WRC ČR v Chotěboři 27.2.2021

Zúčastnění : Monika Jančíková, Lenka Šišková, Karla Gabrielová, Kateřina Stavjaňa, Romana

Hofmanová, Jaroslav Doležán, Robert Šiška poslal plnou moc Jaroslavu Doležánovi k zastoupení při
hlasování

Body jednání :

1. Školení rozhodčích

2. Valná Hromada

3. MČR a kvalifikace v případě nepříznivé situace s Covid-19 (krizový plán)

4. Kooptace nového člena do revizní komise

5. Posouzení žádosti o B rozhodčí, zaslanou Lucií Doležánovou a Simonou Doležánovou

6. předávání cen za rok 2020

7. statut Amatér

8. úprava pravidel a změny

9. seznámení členů s výsledkem žádosti o dotace u Národní sportovní agentury.

10. Diskuze

ad1.) Školení rozhodčích, TD a ringstewardů plánované na 13.3. - 14.3. 2021 na Ranči v

Kostelanech

Z důvodu nepříznivé situace s pandemií Covid-19 a nařízením státu, prezidium a sportovní komise

jednomyslně rozhodla takto:

Všem rozhodčím, TD a ringstewardům, se platnost školení prodlužuje na sportovní sezonu 2021,

další řádné školení se zahraničním lektorem je plánováno na březen 2022.

PRO – 7

PROTI - 0

ad2.) Konání řádné Valné hromady a školení showmanagerů WRC ČR 20.3. 2021 na Ranči

v Kostelanech

Z důvodu nepříznivé situace s pandemií Covid-19 a nařízením státu, prezidium a sportovní komise

jednomyslně rozhodla takto:

Valná hromada a školení showmanagerů WRC ČR, se překládá na nový termín, tento termín bude

potvrzen na webu WRC ČR, vzhledem k vývoji situace budou členi včas informování.

PRO – 7

PROTI – 0



ad3.) MČR a kvalifikace v případě nepříznivé situace s Covid-19 v sezoně 2021 (krizový plán)

A) Klasický systém kvalifikace dle pravidel - viz. článek 128 (st.22) Pravidla WRC

B) V případě pět a méně  kvali.závodů typu B bude stačit pouze jedna kvalifikace na MČR WRC

C) V případě opravdu nepříznivé situace, např. dva a méně kvalifikačních závodu typu B, bude MČR

vypsáno jako otevřené bez nutnosti kvalifikace.

PRO – 7

PROTI – 0

ad4.) Kooptace nového člena do revizní komise

Dne 15.2.2021 byla doručena rezignace na funkci člena revizní komise Michaelou Orlitovou. Stávající

členové revizní komise Anna Golmincová a Tomáš Králík kooptovali na pozici člena revizní komise

Veroniku Nodžákovou, souhlas s kooptací ke dni 20.2.2021. Ta bude vykonávat funkci do další řádné

Valné hromady, která ji potvrdí na zbytek funkčního období.

ad5.) Posouzení žádosti o B rozhodčí, zaslanou Lucií Doležánovou a Simonou Doležánovou

Dne 24.2.2021 byla doručena žádost na SpK o Zvýšení kvalifikace WRC na rozhodčí pro B soutěže.

Sportovní komise a prezidium posoudila dle doručených a doložených kvalifikací a rozhodla

jednomyslně v rámci Prováděcího předpisu WRC ČR, zvýšit kvalifikaci Lucii Doležánové a Simoně
Doležánové na rozhodčího typu B. S ohledem na doložené praxe za poslední 4 roky. Karla Gabrielová

aktualizuje seznam rozhodčích pro rok 2021.

PRO – 7

PROTI – 0

ad6.) Předávání cen za rok 2020

Předávání cen za rok 2020, proběhne samostatně mimo valnou hromadu. O datu a místu konání

budou členi informováni na webu WRC. Předběžný termín 5.6.2021 název akce  WRC HVĚZDY POD

HVĚZDAMI, případně proběhne s Galavečerem 2021.

ad7) Status Amatér

Spk a prezidium upozorňuje jezdce na dodržování článku 3.19 (viz.níže), v případě porušení tohoto

pravidla se vystavuje možnému postihu pozastavení licence do konce sezony.

3.19.2 Třída amatér (označení třídy 2xx)

310. Amatéři mohou startovat v kombinaci 1 jezdec 1 kůň volně v každé disciplíně třídy amatér nebo otevřené.

311. Amatér je:

a) osoba, jež je starší 19 let nebo jí bude 19 let k 31. 12. roku, ve kterém bude soutěžit v amatérské třídě a

už nemůže soutěžit ve třídách mládeže. Nesoutěžila, netrénovala nebo nepomáhala trénovat koně za

odměnu (peněžitou či jinou), přímo nebo nepřímo, dále neobdržela odměnu za výuku jiné osoby, za

trénink koně nebo za jízdu na koni (turistické jízdárny, výuka jízdy na koni na jakékoliv úrovni),



b) nesmí předvádět, trénovat nebo pomáhat při tréninku koně, jestliže jeho (její) manžel (manželka), druh

(družka) přijme odměnu peněžní nebo jinou za trénování, pomáhání při tréninku nebo předvádění tohoto

koně.

312. Amatér může jezdit koně, kteří jsou v majetku jiných osob, ale nikoliv za úplatu či jinou odměnu. Prémie

(peníze z výher) není zakázaná odměna a také zaplacení startovného a dalších poplatků spojených s účastí

na soutěži se za zakázanou odměnu nepovažuje.

PRO – 7

PROTI – 0

8. úprava pravidel a změny

A) bude vložena disciplína In Hand Trail, která je určena pro roční a 2leté koně. Tato disciplína se

bude v sezoně 2021 jezdit zkušebně, pokud se během sezony kvalifikuje alespoň šest závodních

dvojic, pojede se na MČR o titul. V sezoně 2021, nebude v této disciplíně udělen titul Šampion WRC.

Této disciplíně je přiřazeno číslo x22 a  bude vypsána ve třídách

- 422 In Hand Trail Open

- 222 In Hand Trail Amatér

Bude vloženo do pravidel:

3.21 Všeobecná jezdecká ustanovení a soutěžní disciplíny

500. Věk koně se stanoví podle běžných zvyklostí (odstávče, roček atd.)

a) Roční a 2letí koně smějí startovat v disciplínách In Hand Trail a Showmanship at

Hlater, první start je možný po dovršení věku 12-ti měsíců

b) 3letí koně smějí poprvé startovat po dovršení věku 36-ti měsíců v jezdeckých disciplínách.

c) roční,2letí a 3letí koně smějí startovat maximálně 3x za soutěž a maximálně 2 starty v

jednom dni.

d) roční, 2letí a 3letí koně smějí startovat maximálně na 4 soutěžích v jednom roce.

337. Ve třídě In Hand Open může startovat mládež od 14-ti let, pokud splní kvalifikaci může se

v disciplíně In Hand Trail Open zúčastnit MČR Dospělých.

-Disciplína Ranch Rail Pleasure se bude v sezoně 2021 jezdit zkušebně, pokud se
během sezony kvalifikuje alespoň šest závodních dvojic, pojede se na MČR o titul. V
sezoně 2021, nebude v této disciplíně udělen titul Šampion WRC. 

Této disciplíně je přiřazeno číslo x45 a bude vypsána ve třídách:

445 Otevřená Ranch Rail Pleasure All Ages

345 Mládež Ranch Rail Pleasure All Ages

B) Změna v udělování bodů do Championátu WRC

3.10 WRC Champion



162. Body jsou přidělovány podle následujícího systému:

Počet koní

v disciplíně

Umístění

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2-3 1

4-6 2 1

7-9 3 2 1

10-12 4 3 2 1

13-15 5 4 3 2 1

16 a více 6 5 4 3 2 1

Ve všech uznaných disciplínách obdrží dvojice body výše uvedené.

ad9.) seznámení členů s výsledkem žádosti o dotace u Národní sportovní agentury.

V roce 2020, žádalo WRC ČR  u Národní sportovní agentury o dotace ve výzvě Můj klub 2021, účel

této dotace je podpora činnosti a sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Díky podpoře a součinnosti členů, kteří nám v loňském roce zaslali rodné čísla, jsme získali dotaci ve

výši 216.000,- Kč. Tyto prostředky budou použity na vzdělávání a podporu aktivit  dětí a mládeže dle

dotační výzvy.

ad10.) Diskuze

a) do přihlášek na WRC soutěže bude zanesena věta:

Se zasláním přihlášky, dávám souhlas s případnou dopingovou kontrolou.

V Chotěboři 27.2.2021

Zapisovala: Monika Jančíková


