Vyjádření zpracovatele pony žebříčku Ing.Pavlisové Michaely ke stížnosti
p.Balouškové k hodnocení její dcery
Stížnost se týká bodového ohodnocení zahraničních závodů v Rakousku - tedy změny a použití koeficientu
obtížnosti , kde se jezdkyně Baloušková Zuzana zúčastnila 5.-6.12.2015 regionálních drezurních závodů
CDN-C. Startovala ve 4 soutěžích stupně L / originály výsledků přikládám / Soutěž č.6 – 7,7 bodů, soutěž č.7 – 7,7 bodů, soutěž č 13/2 – 7,8 bodů, soutěž č.14 – 7,8 bodů. V soutěži
13/2 nebyla splněna podmínka minimálního počtu startujících v počtu 5, proto výsledek nebyl započítán.
A dále říjnového startu CDN-B v Stadl Paura 9.10.2015 – soutěž 9/2 – 7,0 bodů.
Dle rakouských národních pravidel jsou tyto úlohy předváděny na zkráceném obdélníku 20 x 40m a
hodnoceny bodově z jednoho místa. Na výsledkových listinách rakouské federace je tedy uveden výsledek
„punkte“ a kolonka % je prázdná. Náš výkonnostní žebříček hodnotí drezurní zahraniční starty od stupně L
včetně dle dosaženého procentického hodnocení – viz níže tabulka – nikoli bodového / celé znění pravidel
žebříčku přikládám /. Podotýkám, že výsledek 7,8 bodů / z jednoho místa / na CDN-C je kvalitou výkonu
nesrovnatelný s výsledkem 78% získaným ve FEI úloze / DD, DJ, FEI pony …./ hodnocenou minimálně 3
rozhodčími. Pro srovnání – vítězka ME pony v drezuře 2015 získala 81% za svou úlohu FEI pony jednotlivci.
Dokončená drezurní soutěž v zahraničí CDN, CDI, CDIO - / CDI, CDIO na území ČR/ koeficienty obtížnosti viz.
tabulka drezura
výsledek

Více než 70%

66 – 69,999 %

63 – 65,999%

60 – 62,999%

57 – 59,999%
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CDN – x koef. 1,3

CDI – x koef. 2

CDIO – x koef. 2,5

ME – x koef. 5

Tabulka koeficientů :
DREZURA
obtížnost
základní
koeficient
Z0
Z2,Z3
DU-A, Z4
DU-B,
P7,L0,L1,L8
DJ,P8
L4,L6
JU
FEI úvodní
FEI
družstva
FEI
jednotl.

– obtížnost
– přídavný koeficient
základní koeficient
0,4 P1,P2,P3,Z1 0,6 vícekolová soutěž
1,0 P4,P5
1,2 P6
1,7 DD
2,5
3,5
3,5
3,2
3,5
3,5

1,0 MČR pony
1,5 Zahraniční starty
2,0

1,1
2,5

1,3

L5
3,2
S0, S1
3,5
JD,JJ,KUR J 4
FEI P KUR

3,5

Starty na zahr.soutěžích a mezinárodní soutěže na území
ČR od stupně L včetně jsou hodnoceny tabulkou dle
výkonu

Po zveřejnění říjnového výsledku jsem konzultovala započítání na zasedání pony komise. Po prostudování
našich pravidel jsem tedy zpětně použila koeficient pro českou národní drezurní úlohu L0 hodnocenou z
jednoho místa bodově a ve výsledkové listině převedenou na procenta.
V žebříčku se vyskytnou při započítávání bodů situace, kdy se musím rozhodnout a řešit situaci nejblíže
našim pravidlům, a tak se i v tomto případě stalo.
Nejde o nedostatek či mezeru v našem žebříčku. Obtížnostní stupně i body za procentické hodnocení jsme
sestavili na základě dlouhodobých zkušeností a v porovnání s kvalitou našich jezdců tak, aby soutěž na CDI
resp.CDIOP za výborných 60-64% byla vždy hodnocena v žebříčku výše než 1.místo na regionálních
závodech v ČR či v zahraničí nižší obtížnosti.
Započítání výsledků bylo v souladu s naším žebříčkem, legislativou, ale i z „morálního hlediska“. Pro
porovnání s výsledky s CDIP , příp.CDIOP, kde se naše jezdkyně / Z.Baloušková se mezinárodních závodů
ani v Brně nikdy nezúčastnila / účastní několikrát do roka a dosahují výsledků kolem 60-64% / pak
hodnocení takového startu je 49-70 bodů od 3-5 rozhodčích na velkém obdélníku. Tedy si v těžké
mezinárodní konkurenci mohou jezdci domů přivézt např.150 bodů z třídenních závodů. Vítěz MČR pony
v drezuře 2015 získal ve 3-kolové soutěži st.L – finále obtížnostně stejně s ME pony - hodnocené 5
rozhodčími 131,25 bodů / za 3-denní soutěž /, za finále ČDP pony 2015 – opět 3-kolová soutěž –
obtížnostně jako MČR pony 57,75 bodů, …….. Jezdkyně Baloušková si z dvoudenních závodů v Rakousku
měla započítat za 3 prosincové starty – 91 + 65 + 44 + říjnový start 83 – celkem 283 bodů. Podotýkám , že
tímto hodnocením 4 úloh by v našem žebříčku obsadila 6.místo ze 71 pony dvojic. Následným použitím
koeficientu L0 – 44 + 44 + 44 + 44 – celkem 176 bodů. I přesto zůstala tato hodnocení jedněmi z nejvyšších
v drezurním žebříčku za jednotlivé starty.
Pravidla pony žebříčku nikdy neobsáhnou koeficienty všech zahraničních národních úloh. Ale hodnocení
FEI úloh v našem žebříčku je dané, jsou platné pro celý svět a tudíž koeficienty a rozhodování bude vždy
stejné. Je tedy na přihlašovateli dvojice, do jaké úlohy danou dvojici přihlásí.
Není mojí prací soudit, jestli máme děti výkonnostně posouvat dále nebo je honit za body žebříčku, ale je
v mém zájmu dohlížet na regulérnost zpracování žebříčku.
Zuzana Baloušková patří v naší pony drezuře mezi nejlepší jezdkyně a je velká škoda, že doposud nevyužila
svého talentu k reprezentaci naší vlasti a tím i ČJF na mezinárodní úrovni .

Zpracovatel žebříčku , Ing.Pavlisová Michaela
Ve Straškově 10.1.2016

Přílohy :
1/ pravidla žebříčku 2015
2/ jednotlivé starty a jejich bodové ohodnocení
3/ celkový výsledek žebříčku v kategorii drezura 13- 16 let
4/ výsledky Rakousko – prosinec
5/ výsledky - říjen

