
 

 

1. 

 

Zápis z jednání  

oblastního výboru ČJF –  oblast Vysočina  

č. 10/2020 

Den konání 13. 5. 2020. 

Místo konání Čejov. 

Čas  Od 17:00 hodin Do 21:00 hodin  

Přítomnost členů OV Jaroslav Grodl přítomen 

František Háva přítomen 

Zdeněk Hrnčíř přítomen 

Ing. Lukáš Krajíček přítomen  

Ing. Magda Soukeníková přítomen 

Jiří Vejmělek přítomen 

Eva Šnýdrová - sekretář přítomen 

Přítomnost hostů   

Přítomnost dalších osob  Jitka Beranová,  

Zdeněk Bambuch,  

Patrik Sukdolák 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení + schválení programu jednání 

2. Kontrola Zápisu z 3. 3. 2020. Informace o schvalování per rollam  

3. Kalendář závodů 

4.  Různé 

5. Závěr  

 

Průběh jednání a přijatá usnesení: 

1. Navržený program 

Usnesení 

č.1/10/20 

OV doplňuje do programu bod. č. 2. Kooptace Martiny Váňové jako člena  

OV Vysočina. Ostatní body programu se číselně posouvají o jeden. 

OV ČJF Vysočina takto upravený program schvaluje. 

hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

2. 

 
- Kooptace Martiny Váňové do Oblastního výboru ČJF Vysočina. 

Martina Váňová souhlasí. 

hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Usnesení 

č. 2/10/20 

OV ČJF Vysočina kooptoval paní Martinu Váňovou jako člena oblastního 

výboru ČJF Vysočina. 

3.  Kontrola zápisu z 3. 3. 2020 

- OV provedl kontrolu Zápisu z minulé schůze.  

- Některé body se budou doprojednávat při dnešní schůzi. 

4. Kalendář závodů 

- Pořadatel, který chce pořádat nové závody, musí dát informaci 

sekretářce, aby závody zadala do JISu.  

- Vzhledem ke korona situaci ČJF zrušila poplatky za zrušení, přesunutí 

nebo zadání nových závodů. Rozpis musí být zaslán včas. 

4.1. - Zatím přibyly závody na Plandrech 16. 5., jinak do půlky května byly 

všechny závody zrušené 

- Humpolec 13. 6. zatím neví, zda se budou rušit nebo se budou konat 

4.2. URYCHLENĚ DODAT ROZPISY na květen a červen ke schválení 
 

4.3. Kalendář vzdělávacích akcí 

- Refreshingy funkcionářů letos nebudou. ČJF prodloužila platnost všech 



 

 

2. 

 

licencí o jeden rok – do roku 2021.  

- OPP stále probíhá, zájemci o účast v akcích OPP se musí hlásit přes 

JIS, jezdci, kteří se do OPP přihlásí, musí mít jezdeckou licenci 

- Nezáleží na počtu koní přihlášeného jezdce do OPP 

- Vyúčtování OPP na Vysočině podle vzoru, max. podpora 800 Kč na 

koně, podle počtu jezdců 

4.4. Poháry Vysočiny 2020 

- Sekretářka oblasti zadá na JIS všechny Poháry Vysočiny včetně Statutů. 

Na JIS budou v sekci vzdělávací akce. 

Ing. Lukáš Krajíček zadá Statuty pohárů na stránky Poháry Vysočiny. 

- DPT – přidaly se závody 16. 5. na Plandrech, přepíše se statut, do 

seriálu je již možné se přihlašovat, výsledky, zda se budou hodnotit 

zpětně se ještě projedná, vzhledem k nynější situaci a změny na poslední 

chvíli 

- DPV - p. ing. M. Soukeníková navrhuje, zda je možné upravit statut 

DPV pro účast ve finále pouze na 1 kvalifikační závod. V nynějším 

statutu je pravidlo minimálně absolvované 2 závody, ovšem 2 kola 

vypadly. OV rozhodne během dalších schůzí, jakmile se bude vědět, 

kolik se již přihlásilo jezdců a jak závody probíhají. 

4.5. Mistrovství oblasti: 

- MO : p. Háva je pro to termíny neměnit. 

Platí původně schválené místa a termíny: 

- Skoky:          Družstva – DEŠNÁ, 28. 6.  

                      Děti, Jun, U25, Sen. -  HYBRÁLEC, 15. 8. 

                      Pony – TŘEŠŤ, 28.9.  

- Drezura:       Pony PLANDRY, 13.9.  

                      Děti, Jun., U25, Sen. – HUMPOLEC, 20.9. 

- Všestrannost: Pony,Děti,Jun.,U25, Sen. – HUMPOLEC 26. a 27.9. 
 

- Sportovně technické podmínky zůstávají 

- Projednána také informace o termínech MČR 

 

4.6. Národní poháry ČJF a seriály závodů 

- ČJF v letošním roce vypisuje různé celostátní seriály závodů (Statuty 

jsou na stránkách ČJF/Závody/Seriály). Problém je, že když se kalendář 

závodů pro rok 2020 sestavuje na oblastech v listopadu 2019 – není o 

celostátních seriálech ještě nic oficiálního známo. Některé termíny 

oblastních závodů a celostátních seriálů proto kolidují a z různých 

důvodů není možné je upravit tak aby byli všichni spokojeni. 

- Plandry 17. 5. - přidáno kvalifikační kolo NP ČJF ve skákání dětí a 

juniorů 2020. Bylo by fajn uspořádat ještě další termín tohoto seriálu na 

Vysočině Jezdci však mají možnost se závodů těchto pohárů zúčastnit 

po celé ČR. Na závodech pro Pony, děti a juniory je kladen důraz na 

stylové soutěže jezdců, je přítomen stylový komisař.  

- Připomínka p. Vejmělka: zda by se dala konat jedna soutěž, dohromady 

přátelská a na styl, se dvěma vyhodnoceními 

P. Háva - připomínka: parkur pro stylovou soutěž by měl být postaven 

jinak než na klasickou soutěž. Soutěž s dvěma vyhodnoceními by asi 

musela být stylová. 

- Bylo by dobré, aby jezdci z Vysočiny sledovali web ČJF, kde naleznou 

veškeré informace o těchto seriálech a možnosti účasti (jednotlivci, 

družstvo). 

 

 



 

 

3. 

 

- Je třeba pečlivě sledovat rozpisy závodů i informace např. na fcb. 

 Může dojít k přesunu některých pohárů oblasti Vysočina  

z původně zrušených závodů na jiný termín. 

- Některé poháry vypisované ČJF mohou být do rozpisů závodů Vysočiny 

přidány. 

 

4.7. ZZVJ 

- ZZVJ 23. 6. v Humpolci se neuskuteční (termín zřejmě na podzim), 

místo Humpolce převezme termín 23. 6. JK GLOD Čejov, proběhne 

také příprava 22. 6. (bude vložena na JIS k přihlašování, stejně tak jako 

změna místa 23. 6.), komisaři p. Studenec, p. Háva, p. Bambuch 

- ZZVJ Sudoměřice u Bechyně 19. 5. proběhne 

 OV informace na vědomí.  

5. 

 
Různé 

5.1. Oblast Vysočina rozporuje výši rezervy převáděné z minulých rozpočtů. 

Rezerva by měla být o 100.000,- Kč vyšší.(Viz. Zápis z Rady ČJF č. 1/2020 ze 

dne 26. 2. 2020, usnesení č. 6/12020). 

Oblast Vysočina žádá VV ČJF aby v rozpočtu (příprava ke schválení) na rok 

2020 byla výše rezervy oblasti Vysočina uvedena ve správné výši.  

5.2. Drezurní seminář se bude konat 7. června na Plandrech – více informací bude na 

JIS.              Přesunuto ze zrušeného termínu 5. dubna. 

5.3. Zajistit aby paní Ing. Olga Kubátová byla určena hlavním komisařem pro ZZVJ. 
  

Usnesení 

č. 3/10/20 

OV ČJF Vysočina, žádá VV ČJF aby p. Ing. Olga Kubátová byla určena 

hlavním komisařem pro ZZVJ. 

6. Ukončení schůze. 

Další schůze bude ve středu 24. června 2020 od 18. hodin, místo zatím 

neupřesněno. 

 OV informace na vědomí.  

  

 

       

Zapsala:  Eva Šnýdrová 

Odsouhlasil:  OV ČJF Vysočina. 

 

 

 

 

 

 

 

 


