Zápis z jednání OV číslo 1OV ČJF 5/2011
-

Schválení příspěvků pro rok 2014
Stylšampionát 2014
Sportovně – technické podmínky OM pro rok 2014
Žádost Jana Hudečka
ZZVJ 2014
Reprezentace na mezinárodních závodech - evidence

Zápis z jednání ze dne 20.01.2014

Ludgéřovice

Přítomni: R. Šalek, D. Hrnčíř, R. Bauer, J. Kincl, Vachutka L., Ohnheiser M., Biolková I.,
Zapsala: J. Měrková
Text
1.

V roce 2013 bylo vyplaceno do sportu v naší oblasti celkem 817.693,- Kč, z toho
dotace z MŠMT činila 71.553,- Kč. Podrobný přehled je přílohou tohoto zápisu.
Z důvodu neschváleni zvýšení příspěvku Radou ČJF musel být upraven rozpočet pro
rok 2014.
Pro rok 2014 ustanovil OV následující kritéria pro vyplácení příspěvků:
1. Příspěvek na dopravu
Byla schválena výše příspěvků určená na částečnou náhradu dopravy
reprezentantům naší oblasti na MČR:
MČR:
2,- Kč/1km/1 kůň
Kilometry budou přepočítány podle optimální trasy, ( podle portálu „Mapy.cz“). Do
proplacení km nebudou započítány pojezdy např. na ubytovnu apod.
Pro urychlení vyřízení vyplácení příspěvků všichni účastníci MČR, nahlásí sekretářce
oblasti e-mailem: jarmila.merkova@seznam.cz následující informace:
subjekt za který startují,
disciplínu,
počet koní, účastnících se mistrovských soutěží,
počet ujetých km tam i zpět,
dosažené umístění
číslo bankovního účtu
2. Příspěvek na uspořádání OM
Byla schválena finanční podpora pořadatelům Oblastních mistrovství
v jednotlivých disciplinách ve výši 10.000,- Kč/1 pořadatelský den. Tímto se ruší
návrh schválený OV na jednání dne 02.09.2013 v Horním Městě – Skalách (bod 2,
Zápisu č. 4 – nový koncept dotování OM).
Z rozpočtu naší oblasti budou nadále hrazeny deky, šerpy, medaile, na základě
požadavků jednotlivých garantů disciplín.
3. Příspěvek pro talentovanou mládež (s platnou jezdeckou licencí)
OV schválil na svém zasedání dne 02.09.2013 v Horním Městě –Skalách, příspěvek
na podporu soustředění pro mládež do 18-ti let ve výši 1.000,- Kč max./osobu.
Příspěvek je určen pouze pro licentované děti a juniory do 18-ti let včetně.
O příspěvek je možno požádat za uskutečněná soustředění od 1.10.2013 do
30.04.2014 na předepsaných formulářích (možno stáhnout z webu naší oblasti).
Formuláře musí být potvrzeny podpisem trenéra. Formuláře k proplacení zasílejte
sekretářce oblasti.
4. Příspěvek na přípravu - soustředění družstev, která se budou účastnit MČR
Bylo schváleno proplacení výdajů na trenéra a pronájem haly (sportoviště),
ostatní výdaje (ubytování, ustájení, dopravu) si budou účastníci hradit samy.
5. Příspěvek vedoucím jednotlivých ekip na MČR
Bylo schváleno proplacení cestovních náhrad – doprava a ubytování.
6. Příspěvek na uspořádání galavečera oblasti
Byla schválena výše příspěvku ve výši 10.000,- Kč.

Zodpovídá/termín

Měrková J.

7. ZZVJ
Platba za ZZVJ ve výši 500,- Kč je příjmem pořádající oblasti, dle naší Směrnice
k ZZVJ budou z tohoto příspěvku nadále hrazeny:
- odměny hlavnímu komisaři ve výši 1.200,- Kč a 2 komisařům ve výši 2.000,- Kč
(1.000,- Kč / 1 komisař) včetně cestovného,
- zdravotnický dozor do výše 1.000,- Kč.
Rozdíl – přeplatek bude vrácen na účet oblasti, případně doplatek bude uhrazen na
účet pořádajícího subjektu.
Platba za ZZVJ ve výši 400,- Kč je příjmem pořádajícího subjektu za pronájem
prostor.
V této souvislosti doporučujeme také prostudovat dokument Vzdělávání ČJF ZZVJ, platný od 01.01.2014,
8. Ostatní příspěvky
- za umístění na OM (1.-3. místo)
- za umístění na MČR (1.-3. místo)
- na podporu organizace mezinárodních závodů v naší oblasti
- na podporu stylšampionátu (doprava, odměny účastníkům, odměny stylovým
rozhodčím),
budou řešeny až ve 4.Q 2014 podle výše finančních prostředků.

2.

Žádost o poskytnutí příspěvku na soustředění pro vozatajce – hobby jezdce
byla zamítnuta. Odůvodnění: příspěvek na soustředění je určen pouze pro
licentované jezdce do 18-ti let věku včetně.

3.

Podmínky pro stylšampionát budou upřesněny po jednání a vydání rozhodnutí
skokové komise.

R. Bauer

4.

Podmínky pro uspořádání OM:
- pro všechny disciplíny platí, že musí být zajištěna účast min. 3 jezdců
- ostatní sportovně technické podmínky pro jednotlivé disciplíny zůstávají
zachovány jako v loňském roce.

R. Bauer

5.

Na základě dopisu p. Švece, bylo prověřeno, zda-li nedošlo k pochybení
výsledků kvalifikace stavitele parkuru pana Jana Hudečka; zaslané stanovisko
OV je neměnné. O stanovisku bylo elektronicky hlasováno: pro 4, proti 2,
zdržel se hlasování 1.

6.

Vzhledem k tomu, že bude poskytován finanční příspěvek reprezentantům na
výjezdy do zahraničí, bude na každém účastníkovi, aby si vedl výsledky a tyto
výsledky odesílal 1x měsíčně e-mailem Martinovi Ohnheiserovi. Tabulka pro
vedení výsledků bude zveřejněna na webu naší oblasti.

78.

Termín další schůze OV: únor 2014

M. Ohnheiser, R. Bauer

