Zápis z jednání OV číslo 2/2017 OstravaOV ČJF 5/2011
Zápis z jednání ze dne 3. 5. 2017

Ostrava

Přítomni: R. Šalek, R. Bauer, K. Šálková, J. Kincl
Omluven: M. Ohnheiser, J. Kubrický, Z. Žíla
Zapsal: Radovan Šalek

Text
1.

Zodpovídá/termín

OV schválil návrh o rozšíření OM v drezuře o kategorii „B“ pro seniory (stejné
podmínky OM jako v roce 2016). OM v drezuře tak proběhne ve dvou
kategoriích:
Kategorie A)
-Senioři
JD/2016 + JJ/2016
Kategorie B)
-Senioři

L4/2016 + L5/2016

2.

Dle Registračního a přestupního řádu ČJF, schváleného Radou ČJF dne
17. 1. 2017, OV schválil na základě podaných žádostí prostřednictvím
elektronického formuláře v JIS:
přijetí nových členů – subjektů k 3. 5. 2017:
 Carpentalis Moravian Ranch
 JK Loděnice
přijetí všech nových členů prostřednictvím
stávajících subjektů k 3. 5. 2017

3.

OV schválil návrh finančního ocenění umístěným na OM pro rok 2017
v následující výši:
SKOKY, VŠESTRANNOST, DREZURA - kategorie A) i kategorie B),
VYTRVALOST, SPŘEŽENÍ, REINING, následovně:
Senioři:
1. místo 3 500,- Kč2. místo 3 000,- Kč
3. místo 2 500,- Kč
4. místo 850,- Kč
5. místo 850,- Kč
Junioři, mladí jezdci
1. místo 2 400,- Kč
2. místo 2 000,- Kč
3. místo 1 500,- Kč
4. místo 800,- Kč
5. místo 700,- Kč
Voltiž
1 000,- Kč/subjekt
Děti, děti na pony
Bez finanční odměny
Spřežení (jednospřeží, dvojspřeží a pony spřeží)
1. místo 3 500,- Kč
2. místo 3 000,- Kč
3. místo 2 500,- Kč
4. místo 850,- Kč
5. místo 850,- Kč
V případě vyplácení schválených finančních odměn účastníkům OM, bude
převzetí odměny potvrzeno podpisem účastníka OM na výplatní listině.
Výplatní listina bude tvořit přílohu faktury. Fakturační údaje poskytne

sekretářka oblasti. Faktury včetně příloh budou zaslány sekretářce oblasti.
4.

OV schvaluje všechny podané projekty ke dni 3. 5. 2017 (viz Tabulka příloha Zápisu).
Základní požadavky ČJF pro podporu akcí jednotlivých kapitol jsou:
dodržovat obsahové a finanční vymezení jednotlivých kapitol,
veškeré podporované aktivity jsou určeny pouze pro registrované
členy ČJF,
každá akce musí mít garanta-člena ČJF, který je zodpovědný za
splnění všech podmínek a požadovanou formu administrace,
žádost musí obsahovat kontaktní informace,
podpora bude zaslána po vyúčtování akce, které musí být dodáno
v řádném termínu,
na akci bude po celou dobu vždy přítomen alespoň jeden odborný
funkcionář, kterého přidělí OV ve spolupráci s komisí pro
vzdělávání,
na akci bude přítomna osoba, vyškolená pro zajištění první pomoci, u
skokové části odborný lékař či zdravotník,
veškeré aktivity v rámci akce budou probíhat za vedení instruktora či
trenéra ČJF s aktuálně platnou licencí,
akce musí být vždy přístupná pro zástupce všech oblastí ČJF,
pozvánka bude umístěna na webu ČJF, a musí obsahovat
informaci o případné finanční spoluúčasti účastníků,
podpora bude vyplacena po řádném ukončení a vyúčtování akce, za
které je zodpovědný garant, včetně krátkého vyhodnocení a
přiložené prezenční listiny.
Formulář pro vyúčtování je přílohou tohoto zápisu. Veškerá administrace
projektu bude řešena se sekretářkou oblasti.
OV dále doporučuje Výkonnému výboru, aby již ve 4.Q 2017 byly
schváleny projekty určené k financování v 1.Q 2018, a to z důvodů
možnosti konání projektů již od ledna 2018.

5.

OV schválil finanční příspěvek pořadatelům OM naší oblasti ve výši 10 000,Kč na pořadatelský den. Pořadatelé mimo oblast budou řešeni individuálně
(spřežení). Příspěvek bude poskytnut na základě vystavené faktury pořadatele.
Vystavené faktury budou zaslány sekretářce oblasti. Fakturační údaje poskytne
sekretářka oblasti.

6.

OV schválil nákup a vyšití podsedlových deček reprezentantům oblasti na
MČR pro všechny disciplíny. Organizačním a technickým zajištěním byla
pověřena Klára Šálková.

7.

OV schválil příspěvek účastníkům na dopravu na MČR, který bude poskytnut
v minimální výši 500 Kč. Výše sazby Kč/1 km bude schválena dodatečně ve
4.Q 2017dle stavu hospodaření oblasti. Cestovné a ubytování bude řešeno
individuálně s vedoucími ekip.

8.

Ve dnech 29. 4. – 30. 4. 2017 proběhl refresh a kurz pro nové stewardy ČJF
v Ostravě.

9.

OV podává návrh Výkonnému výboru, aby proběhla změna legislativy,
týkající se prodlužování licencí funkcionářů (trenérů, instruktorů,
rozhodčích apod.) v časovém intervalu 5 let.
OV navrhuje, aby v případě neprodloužení licence ve stanoveném intervalu 5
let, nedošlo k zániku licence, ale aby podmínkou pro pokračování funkcionářů
v jejich činnosti byl stanoven povinný refresh v dané disciplíně a zaplacení
jednorázového tzv. „obnovovacího“ poplatku.

10.

OV podává návrh Výkonnému výboru, aby byl zrušen dodatek skokových
pravidel SK5 Kategorizace sportovců pro skokové soutěže.

11.

Upozornění pro všechny členy: Od 1. 1. 2017 platí nové úrazové pojištění

členů
u pojišťovny Kooperativa, a.s. Nová pojistná smlouva má
č. 4950050842. Hlášení pojistných událostí
zasílejte ČJF, paní Jitce
Procházkové.
12.

OV připomíná všem účastníkům MČR 2017 o nutnosti doložení potvrzení
splnění kvalifikací (datum, místo, číslo závodu a výsledek) v termínu
nejpozději 7 dní před uzávěrkou přihlášek na MČR. Potvrzení kvalifikací
bude pořadateli MČR odesláno hromadně za oblast.
POTVRZENÍ o splnění kvalifikace včetně UVEDENÍ KATEGORIE
A DISCIPLÍNY, ve které budete na MČR startovat, zasílejte e-mailem
sekretářce oblasti na adresu: jarmila.merkova@seznam.cz
Příští termín jednání OV: 7/2017

