
Zápis ze Sportovní Komise WRC 11.02.2023 

 
Přítomni:  
Jaroslav Doležán – předseda SpK WRC a předák rozhodčích 
Romana Hofmanová – člen sportovní komise 
Radka Šťovíčková – člen sportovní komise 
Sabina Kreizlová – tajemník  WRC 
Lucie Doležánová – člen sportovní komise 
Monika Brunová – prezident WRC 
 
Program jednání: 
 

1. Pravidla pro rok 2023 : 

• Oprava Scoresheet RR č. 13 – scoresheet nebude změněn. 

• Oprava Scoresheet RR č. 15 – změněn obrat vpravo na obrat vlevo 

• Zajištěn nový překlad disciplín dle Rulebooku AQHA – Jitka Kynclová 

• Zamítnuto povolení řetízku přes nos v disciplíně SaH. 

• Projednáno použití startovního čísla pouze na koně ne na dvojici – zamítnuto, zůstává starý 
systém (startovní číslo na dvojici) 

• Projednán návrh změny uždění od navrhovatelky Petry Zámečníkové (povolení jezdcům do 
18 let použít kroužkové udidlo na koně staršího 6 let)  
- Hlasováno: 4 proti, 1 pro 
- Návrh zamítnut, nadále platí ustanovení čl. 336 pravidel WRC. 
 

2. Pořádání MČR dospělých a mládeže 

• Z důvodu jediného žadatele o pořádání MČR dospělých i mládeže, se toto bude konat na 
Smart Ranchi Kozlovice.  

• Termíny schválené pořadatelem: 
- MČR dospělí 29.9.-1.10.2023 
- MČR mládež 16.-17.9.2023 
 

3. Pro podporu rozvoje začínajících jezdců kategorie C a D bude nově v roce 
2023 počítán žebříček nejúspěšnějších jezdců těchto kategorií pod názvem „Skokan roku“.  

• Výsledky budou vyhodnoceny na Galavečeru WRC s předáním věcných cen: 
- kategorie D celkově ( 1-3. místo) 
- kategorie C – mládež (1-3. místo) a Open (1-3. místo) 

• Systém bodování : sčítají se body ze všech disciplín dohromady ( čím více startů, tím více 
bodů). 

• Pro nejlepšího z každé kategorie bude vyhotovena deka s logem. 
 

4. Školení rozhodčích, ringstewardů a technických delegátů : 

• Toto bude povinné v letošním roce pro všechny, z důvodu vydání nové edice pravidel. 

• Termín konání školení bude zveřejněn, nejzazší termín je půlka dubna. 
 

5. Podnět k projednání stížnosti Ing. Havlíka k vyhodnocení SaH na MR WRC 2022 : 

• Přednesení návrhu na opravu řešení vyhodnocení disciplíny, toto bylo podrobně 
přezkoumáno z předložených skutečností. 

• Řešení situace:  
Dne 21.9.2023 byl odeslán email SPK pořadateli MČR dospělích se systémem hodnocení a 
to i disciplíny SaH 
citace: „Tedy žádám o provedení výpočtu výsledků dle stejné tabulky z Pravidel WRC - str. 
30 čl. 222 ať případně dámy rozhodčí neuvádíme do rozpaků - mají 



karty AQHA. Fyzicky podepsané scoresheety s pořadím jsou jediným možným výstupem od 
každého z rozhodčích v těchto disciplínách, následně vložení bodů dle tabulky a součtu. 

• Dále zůstávalo v platnosti znění pro disciplíny vyhodnocené pořadím o řešení shody, kdy 
shodu řeší výsledek hlavního rozhodčího dne. 

• Dle přešetření výše uvedených skutečností zůstává v platnosti pořadí disciplíny SaH na 
MČR dospělých WRC 2022 tak, jak bylo vyhlášeno. 
 

6. Projednání návrhu Ing. Šálkové na uspořádání CSCupu za účasti jezdců WRC a SAWWR v 
roce 2023: 

• Podmínky pořádání a hodnocení budou po dořešení zveřejněny na webu 
WRC a Facebooku. 
 
Zapsal: Jaroslav Doležán - předseda SpK 


