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

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA.
ZÁPIS

ZE SCHŮZE

KONANÉ DNE
Přítomni:

OV SERIÁLU ZÁVODŮ ZP,

19. 10. 2017

V

HUMPOLCI.

Beranová, Diringerová, Falta, Galatíková, Hlavenka, Klubal, Kunát, Kusý,
Mácha, Mandysová, Sekaninová, Studnička, Šamal, Vaněk,

OV ZP projednal:
 Zahájení schůze a přivítání přítomných
 V roce 2017 se uskutečnil 52. ročník Seriálu závodů Zlatá podkova. Předseda OV ZP
poděkoval všem pořadatelům za veškeru odvedenou práci při organizaci všech soutěží.
Konstatoval, že pořadatelé mohou být hrdi na uplynulý ročník, který potvrdil postavení a
význam seriálu závodů Zlaté podkovy v rámci celého jezdeckého sportu. Opět zdůraznil
význam celého seriálu, kvalifikačních kol i finále, pro udržení a rozvoj obou disciplín,
které se v rámci seriálu spojují.
 Byla podána informace o počtu startujících na jednotlivých kvalifikačních kolech i finále.
Ze strany ČJF pokračovala podpora projektu stylových soutěží pro mladé jezdce a mladé
funkcionáře. Fungoval také spolupráce při organizaci národního poháru ČJF dětí a
mládeže 2017 všestrannost pony.
 Krátké zhodnocení Finále seriálu závodů provedl předseda správní rady Ing. Mácha.
V rámci 52 ročníku opět proběhla v Humpolci ve spolupráci se SCHČT „Přehlídka
výkonných koní plemene ČT“. Její úspěch potvrdil vysoký počet účastníků. Bylo by
dobré v této spolupráci pokračovat a nadále jí rozvíjet. Poděkoval také za práci
odvedenou při přípravě všech závodů seriálu ZP.
 P. Milan Kopecký informoval o propagaci seriálu ZP na sociálních sítích (Facebook,
Youtube) uskutečněných v roce 2017 a dalších záměrech pro rok 2018. Záměrem je
propagace jezdeckého sportu (všestrannosti a spřežení) skrze moderní komunikační
nástroje. Cílovou skupinou jsou „koňáci“ ale také široká veřejnost. Je proto nutné
připravit dostatek materiálů ke zveřejnění - aktuality (závody, fotografie, videa,
pozvánky), video rozhovory ( lidi od koní, osobnosti, jezdci, nadšenci ...), fotografie,
zajímavosti kolem koní, areálů, novinky, zkušenosti ze zahraničí. Lze využít i archivy a
historické dokumenty. Záměrem je zveřejňovat nový obsah každý týden a v době konání
závodů i častěji.
Pro rok 2018 plánujeme obsáhnout všechna předkola - některé fyzicky na místě, jiné
zprostředkovaně ve spolupráci s fotografy. Plánujeme i zaplatit každým závodům
kampaň na FB v místě konání a tím napomoci šíření informací o akci, propagaci a jejich
popularizaci.
Pro splnění těchto cílů je nutné napnout kreativní myšlení k tvorbě zajímavých obsahů,
které budou lákavé (dobrý obsah se šíří sám, ale neexistuje jednotný recept, jak ho
vytvořit). Pořadatelům a jezdeckým klubům nabízíme celoroční komunikaci – žánrové i
portrétní focení lidí a koní, natáčení videí o zajímavých lidech, jezdcích, trénincích apod.,
podporu na sociálních sítích, sdílení obsahů apod., hledání příběhů a emocí.
Zároveň tímto žádáme o vlastní návrhy a nápady na jednotlivé obsahy a způsoby
prezentace. Všechny bude řešit přímo p. Kopecký, který je vám k dispozici na uvedených
kontaktech.

Zápis OVZ ZP ze dne 19. 10. 2017.

 OV ZP stanovil termíny kvalifikačních kol a finále
pro 53. ročník Zlaté podkovy v roce 2018.
PARDUBICE

20. – 22. 4. všestrannost

TĚŠÁNKY

5. – 6. 5.

všestrannost

DVOREČEK

5. – 6. 5.

všestrannost

SEMICE

5. – 6. 5.

BOROVÁ(Č. Krumlov)

19. – 20.5.

TĚŠÁNKY

19. – 20.5.

spřežení
všestrannost
spřežení

PANSKÁ LÍCHA

1. – 3. 6.

MIMOŇ

9. – 10. 6.

LOŠTICE

16. – 17. 6. všestrannost

JK MIKULOV

23. – 24.6.

VRCHOVANY

30.6.-2.7.

PARDUBICE

7. – 8. 7.

HUMPOLEC

4. – 5.8.

všestrannost

24. – 26.8.

všestrannost

HUMPOLEC –FINÁLE

všestrannost
spřežení

spřežení
všestrannost
spřežení

kvalifikace pro rok 2019
ČAKOVIČKY*

spřežení

spřežení

22. - 23.9.

*Po dodatečné diskusi schválil OV ZP pořádání kvalifikačního kola spřežení v Čakovičkách
v termínu 22.9. - 23.9. 2018 s tím, že výsledky tohoto kvalifikačního kola budou započítány jako
postupové pro 54. ročník seriálu ZP v roce 2019
Pořadatelé kvalifikačních kol budou dle zájmu vypisovat všechny kvalifikační soutěže ve
své disciplíně.
OVZP schvaluje vypisování soutěží Národního poháru ČJF dětí a mládeže
všestrannost pony při pořádání všech kvalifikačních kol ve všestrannosti. Sportovně
technické podmínky této soutěže budou upřesněny po jejich schválení.
Pořadatelé upřesní rozpisem zda se závody budou pořádat jako dvoudenní nebo třídenní.
Stejně jako v předchozích ročnících se doporučuje vypisovat při kvalifikačních kolech
všestrannosti rámcové soutěže nižších stupňů otevřené pro všechny koně.
Také pořadatelům soutěží spřežení se doporučuje vypisovat soutěže nižších stupňů pro
začínající jezdce a koně.
Na Slovensku lze výsledky ze závodů ve všestrannosti, které ve spolupráci s OV ZP určí
Komise všestrannosti Slovenské jezdecké federace, uznat jako kvalifikační pro účast ve finále
ZP 2018. Kvalifikační podmínky jsou stejné jako v ČR.
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 OV ZP stanovil sportovně technické podmínky pro 53. ročník
Zlaté podkovy v roce 2018.

Soutěž PONY
Mistři opratí

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 2018.
Soutěž pro jezdce 10-16 let, kategorie PONY do 148 cm KVH
Soutěž pro všechny jezdce, případné omezení dle PJS

SOUTĚŽE
Zlatá podkova
Stříbrná podkova

KVALIFIKACE
Soutěž CNC*, drez. FEI*A
„L“, drez. CN 6/14

Bronzová podkova
Soutěž nadějí
Soutěž PONY

„ZL“, drez. CN 4/14
„Z“, , drez. 5 letí koně 2015
„L“ - pony, drez. CN 1/14 nebo
CN 2/14 (určit rozpisem)
H/1 - CAN
H /2 – CAN
H /4 – CAN
H /2 –P, CAN

Zlatá podkova
Stříbrná podkova
Bronzová podkova
Soutěž nadějí

Mistři opratí

FINÁLE
Soutěž CNC** drez. FEI**B
SP I. – CNC*, drez. FEI*A
SP II. - „L“, drez. CN 6/14
„ZL“ , drez. CN 4/14
„ZL“, drez. 5 letí koně 2015
„L“ – pony, drez. CN 1/14 nebo
CN 2/14 (určit rozpisem)
H /1 – CAN3*, drez. FEI č 9
H /2 – CAN3*, drez. FEI č. 11
H /4 – CAN3*, drez. FEI č. 11
P /2 – CAN3*, drez. FEI č. 8B

- Sportovně technické podmínky jednotlivých soutěží všestrannosti a jejich označení budou
upraveny na základě změn pravidel pro rok 2018.
- Obtížnost drezurních úloh pro spřežení si bude každý pořadatel určovat svým rozpisem.
- Obtížnost drezurních úloh pro všestrannost – PONY pořadatel určí rozpisem buď CN
1/14 nebo CN 2/14

 Účast ve finále 53. ročníku ZP v Humpolci:
U sedlových soutěží Zlaté podkovy platí, že kvalifikaci získává vždy dvojice jezdec a kůň.

OV ZP rozhodl takto: (stejný systém jako v roce 2017.)
1. Účast ve finále 53. Ročníku ZP v roce 2018 mají zajištěnu vítězové (dvojice jezdec
a kůň, nebo spřežení) finále 52. Ročníku ZP z roku 2017.
Toto 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, kterému bylo v roce 2017 osmnáct let, nemůže v roce 2018 své vítězství
obhajovat, protože vzhledem k věku kterého v tomto roce (2018) dosáhne (19. let),
nemůže v soutěži BP startovat.
Také vítěz finále Pony, který byl v roce 2017 16.ti letý již v této kategorii v roce 2018
nemůže startovat.)
Mladší vítězové (Finále 2017), kteří budou v roce 2018 ještě věkově odpovídat
podmínkám soutěže (BP a PONY) mají kvalifikaci do finále ZP 2018 zajištěnu.
Pro Soutěž nadějí (SN) toto pravidlo neplatí pro koně, kterým bylo v roce 2017 5 (pět)
let.
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2. Finále SEDLOVÝCH SOUTĚŽÍ se bude moci zúčastnit DVOJICE, která dokončí
kvalifikační kola s výsledkem, který vznikne součtem bodů podle níže uvedené tabulky:

POŘADÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Víc než 21 startů v soutěži všichni, kteří dokončí od místa 21, obdrží 5 bodů
Body
30 27 25 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

7

6

5

5

16 - 20 startů v soutěži všichni, kteří dokončí od 16 místa do 20 místa, obdrží 5 bodů
Body
25 22 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 5 5 5
11 - 15 startů v soutěži všichni, kteří dokončí od 11 místa do 15 místa, obdrží 5 bodů
Body
20 17 15 12 11 10 9 8 7 6 5 5 5 5 5
Do 10 startů v soutěži všichni, kteří dokončí od 8 místa do 10 místa, obdrží 5 bodů
Body
16 13 11 9 8 7 6 5 5 5

Po dokončení prvního kvalifikačního kola vznikne v každé soutěž základní tabulka dvojic, která
bude zveřejněna na stránkách WWW.ZLATAPODKOVA.CZ. Po každém dalším kvalifikačním kole
bude tabulka upravena dle umístění a dosažených bodů a opět zveřejněna. (Vzhledem k tomu, že
v průběhu čtyř měsíců je celkem 8 kvalifikačních kol pro soutěže všestrannosti velmi dobře
termínově rozložených, je vysoká
pravděpodobnost, že jezdci, kteří pravidelně startují v Seriálu závodů ZP, kvalifikaci pro účast
ve Finále ZP 2018 získají).
Takové vyhodnocení platí pro ZP, SP, BP, SN a PONY v následujících variantách:

a) Dvojice může získat body ve stejné soutěži. (Např. BP)
b) Dvojice může získat body z různých soutěží za předpokladu že:
 Minimálně jeden výsledek získá pro soutěž, ve které chce startovat ve finále a další
výsledky může získat ze soutěže vyšší – např. 1x BP a další výsledky z vyšších soutěží.
Platí, že když chce startovat např. v BP, musí mít alespoň jeden výsledek z BP. Není
možné získat kvalifikační výsledky ve SP a potom ve finále chtít startovat v BP
 Pro PONY platí, že mohou získat další kvalifikační výsledek z vyšších soutěží.
 Vždy platí, že musí být získán alespoň jeden kvalifikační výsledek pro soutěž, ve které
chce dvojice startovat ve finále.
 V případě, že pořadatel kvalifikace vypíše soutěž CNC2*, nebo mezinárodní soutěž, bude
výsledek z těchto soutěží uznán jako kvalifikační pro ZP.
 Body, které dvojice získá ve vyšších soutěží, se pro potřeby přihlášky do finále násobí
koeficientem 1,2.
PRO SOUTĚŽE

VŠESTRANNOSTI PLATÍ, ŽE PODLE SITUACE V JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍCH BUDE
MÍT KVALIFIKACI ZAJIŠTĚNOU MINIMÁLNĚ 40% (MŮŽE BÝT TŘEBA I 80%) STARTUJÍCÍCH
DVOJIC.

ZÁMĚREM POŘADATELE FINÁLE 2018 JE ÚČAST ASI 100 ÚČASTNÍKŮ V SOUTĚŽÍCH
VŠESTRANNOSTI .
3. Pro SOUTĚŽE SPŘEŽENÍ bude ke stanovení průběžného pořadí použit stejný systém
vyhodnocení jako v roce 2017. Vyhodnocovat se budou jen kvalifikační kola spřežení.
(Neplatí pro A/4).
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SPŘEŽENÍ – KVALIFIKACE SERIÁL ZÁVODŮ ZP 2018.
Vyhodnocení se provádí z výsledkových listin soutěží, zahrnutých do kvalifikačního kol
Seriálu závodů Zlatá podkova 2018. (H1, H2, P2). H4 kvalifikaci na finále mít nemusí.
BODOVÉ HODNOCENÍ:
Umístění jednotlivých soutěžících se přepočítá na body dle počtu startujících a
koeficientu soutěže.
Koeficienty soutěže:
soutěže CAN - koeficient 1
případné vyšší soutěže (mezinárodní, MČR) – koeficient 1,2
BODOVÝ VÝPOČET:
Umístění na 1. místě obdrží tolik bodů, kolik je součin počtu startujících a koeficientu
soutěže. Další umístění obdrží vždy o hodnotu koeficientu méně než předchozí umístěný.
Příklad:
v soutěži startuje 10 jezdců z ČR, koeficient soutěže 1.
Jezdec na 1. místě obdrží 10 bodů, na 2. místě 9 bodů, na 3. místě 8 bodů, atd.
Do vyhodnocení se nezapočítávají zahraniční účastníci. Jejich účast, body ani umístění se
nezapočítávají do umístění.
Příklad:
v soutěži startuje 10 jezdců z ČR a 2 jezdci zahraniční, koeficient soutěže 1.
Na 1. místě se umístí jezdec z ČR a obdrží 10 bodů, na 2. místě je jezdce ze zahraničí a
na 3. místě opět jezdec z ČR a ten obdrží za své umístění 9 bodů.
Účast zahraničních jezdců na finále je posuzována individuálně, ale musí mít účast na
závodech Seriálu závodů ZP v daném roce.
EX - EQUO v případě umístění dvou a více jezdců v hodnocené soutěži ex-equo, se jezdcům
do hodnocení započítává výsledek jako aritmetický průměr bodů za jejich umístění.

Příklad:
Soutěže se zúčastnilo 10 jezdců, koeficient soutěže 1.
2 jezdci se umístí na 5. místě ex-equo, další hodnocený je tedy na 7. místě. Součet
dosažených bodů jezdců umístěných na 5. místě je tedy 6 + 5 = 11, to znamená, že do
hodnocení se každému započítá 5,5 bodu.
PŘI ROVNOSTI BODŮ PO KVALIFIKACÍCH CELKEM ROZHODUJE: soutěžící se umístí stejně.
Příklad:
dva umístění mají stejný počet bodů a jsou oba hodnoceni na 5. místě. Další bude
hodnocen na 7. místě.
SOUTĚŽÍCÍ, KTERÝ BYL NA ZÁVODECH VYLOUČEN, VZDAL NEBO NENASTOUPIL DO
NĚKTERÉ ZE ZKOUŠEK SOUTĚŽE, JE V TÉTO SOUTĚŽI KLASIFIKOVÁN 0 BODY.

ZÁMĚREM POŘADATELE FINÁLE 2018 JE ÚČAST 30 ÚČASTNÍKŮ V SOUTĚŽÍCH
SPŘEŽENÍ

PŘIHLÁŠKY DO FINÁLE ZP 2018 BUDOU DVOUKOLOVÉ.
KVALIFIKOVANÝ ZÁJEMCE O ÚČAST VE FINÁLE POŠLE DO HUMPOLCE V URČENÉM
TERMÍNU NORMÁLNÍ PŘIHLÁŠKU - FORMULÁŘ NA WWW.ZLATAPODKOVA.CZ, KDE BUDE
TAKÉ SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH.
ZÁJEMCI O ÚČAST VE FINÁLE, KTEŘÍ POUŽIJÍ BODOVÉ HODNOCENÍ Z RŮZNÝCH SOUTĚŽÍ
ZAŠLOU STEJNOU PŘIHLÁŠKU S UVEDENÍM MÍST A KVALIFIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ.
KOLO - V PŘÍPADĚ, ŽE BY PŘIHLÁŠENÍ KVALIFIKOVANÍ NENAPLNILI PŘEDPOKLÁDANÝ
POČET STARTUJÍCÍCH VE FINÁLE, BUDE NA STRÁNKÁCH WWW.ZLATAPODKOVA.CZ
VYHLÁŠENO 2. KOLO PŘIHLÁŠEK. V SOUTĚŽÍCH VŠESTRANNOSTI SE BUDE MOCI PŘIHLÁSIT
KAŽDÝ, KDO V 53. ROČNÍKU ZP ZÍSKAL NĚJAKÉ BODY V KVALIFIKACÍCH. JAKMILE SE
NAPLNÍ POŽADOVANÝ POČET STARTUJÍCÍCH VE FINÁLE ZP BUDE 2. KOLO UZAVŘENO.

1. KOLO -

2.
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STEJNÝ POSTUP BUDE POUŽIT I V SOUTĚŽÍCH SPŘEŽENÍ. O UZAVŘENÍ PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK
ROZHODUJE POŘADATEL.

Uzávěrka přihlášek prvního, případně termín vyhlášení druhého kola přihlášek,
bude uveden v Rozpisu finále.
 OV ZP umožní při 53. Ročníku Zlaté podkovy 2018 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
–
–
–
–

15.000,- Kč
10.000,- Kč

10.000,- Kč
10.000,- Kč

SP
MO

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

Organizační výbor ZP stanovil pro rok 2018 minimální zápisné do soutěží.

ZP
BP + SN + PONY

700,- Kč
500,- Kč

600,- Kč
700,- Kč

SP
MO

Každý pořadatel výši startovného upřesní svým rozpisem.
–

Organizační výbor ZP stanovil pro rok 2018 jednotné minimální ceny do soutěží.

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

4.000,- Kč
5.000,- Kč

U spřežení může pořadatel sumu upravit podle počtu startujících.
–

ROZPISY pro 53. ročník Seriálu závodů ZP 2018 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 2018 zpracuje Jiří Klubal a po schválení VV ČJF zajistí jeho
zveřejnění, jak je uvedeno výše.
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 DÁLŠÍ BODY JEDNÁNÍ :
–

Cizinci se závodů Seriálu ZP mohou zúčastnit, pokud 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.
– P. Vaněk požádal aby pořadatelé, kteří tak dosud neučinili, zpracovali vyúčtování na
uspřádaná kola NP ČJF. Zároveň informoval o předpokládaném pokračování tohoto projektu.
Tak aby bylo zabráněno případným nedorozuměním a nejasnostem bude na jaře 2018
připraven manuál pro pořadatele těchto soutěží.
– P. Diringerová informovala o pokračování projektů stylových soutěží a podpory mladých
funkcionářů.
– Dále byla diskutována možnost získání podpory seriálu ZP pro pořadatele všestrannosti i
spřežení. V této věci byla podána informace o jednání s p. Valeriánovou z ČJF. Další
informace v této věci sdělil i p. Falta. Zástupci komisí obou disciplín potvrdily zájem
zahrnout seriál ZP do této podpory a byl dohodnut další postup v této věci. Seriál ZP
naplňuje několik základních cílů a je zaměřen na stejné cílové skupiny, které jsou uvedeny
v dokumentech týkajících se systému podpory sportu. Pořádání závodů všestrannosti i
spřežení je velice náročné a podpora těchto soutěží ze strany ČJF je proto logickým a
užitečným krokem. Bude tedy připraveno společné zdůvodnění významu a potřebnosti
seriálu ZP pro ČJF a dle dalšího vývoje boudou přijaty i další kroky.
– Byla podána i informace o situaci při pořádání tradičního Galavečera, přičemž stále není
dořešeno financování Galavečera uspořádaného v únoru 2017.
– Všechny zúčastněné strany potvrdily svůj zájem na pořádání Galavečera i v roce 2018.
GALAVEČER Všestrannosti, Spřežení a Zlaté podkovy je připraven na termín 24. 2.
2018 ve Spolkovém domě v Humpolci. O způsobu jeho financování budou vedena další
jednání s ČJF.
– Byla podána informace o zájmu p. Hovjacké vyrobit a instalovat v areálu závodiště
Pardubice pomníček p. Vrtkovi. O.p.s. by fungovala jako příjemce darů na tento účel a po
získání dostatečného množství fin. prostředků i jako plátce všech nákladů. OV souhlasí
s touto aktivitou. Jako první krok v této věci je nutné oficiálně oslovit představenstvo
pardubického závodiště a získat jeho souhlas. Dále je nutné získat písemný souhlas p.
Vrtkové.
Tato akce má vlastní organizační výbor.

V Humpolci dne: 7. 11. 2017.
Zapsal:

Ing. Jiří Klubal

Zápis kontroloval:

Ing. Jan Mácha
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