Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – oblast Vysočina
č. 6/2019
Den konání
Místo konání
Čas

24. 10.2019
Velký Rybník
Od 18:00

Přítomnost členů OV

Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob

Do 21:20
Jaroslav Grodl
František Háva
Zdeněk Hrnčíř
Ing. Lukáš Krajíček
Ing. Magda Škardová
Jiří Vejmělek
Martina Váňová - sekretář

přítomen
přítomen
přítomen
omluven
neomluven
přítomen
přítomen

Jitka Beranová

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Zahájení + schválení programu jednání
2.
Kontrola Zápisu z 27.8.2019. Informace o schvalování per rollam.
3.
Informace z jednání Rady ČJF
4.
MČR 2019 – oblast Vysočina – informace, schválení odměn od oblasti
Vysočina za umístění a za účast. Mezinárodní závody – schválení odměn.
5.
Oblastní projektová podpora – akce Vysočiny 2019 – čerpání rozpočtu.
6.
Poháry Vysočiny 2019 – sponzoři, ceny, průběh, vyhodnocování, finance.
nominační kritéria na finále SPV a DPV 2019, organizační zajištění finále
pohárů.
7.
Organizace schůze pořadatelů: Závody + OM + Poháry 2020.
8.
Příprava, zajištění a rozdělení úkolů společenského večera – Galavečer.
9.
Komisaři ZZVJ
10.
Různé a závěr.
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
Usnesení
OV schvaluje navržený program.
č.1/6/19
hlasování Pro: 4
Proti:0
Zdržel se:0
2.
Kontrola zápisu z 27.8.2019
- Soustředění viz. bod č. 5
- Školitel na refreshing stavitelů parkurů bod č. 10
- Komisaři ZZVJ – bod č. 9
OV bere informaci na vědomí.
2.1.
Rozhodnutí per rollam: OV schválil 4. 9. 2019 Michaelu Sobotkovou na
kandidáta na rozhodčího: Pro:4/Proti:0/Zdržel se:2
2.2.
Rozhodnutí per rollam: OV schválil hobby závody v Batelově, Sasově:
Pro:4/Proti:0/Zdržel se:2
2.3.
Rozhodnutí per rollam: OV schválil 23. 9. 2019 přihlášku Michaely
Ramachové a Nicol Vaňkátové do SCM skoky: Pro:4/Proti:0/Zdržel se:2
OV bere informaci na vědomí.

1.

3.

4.
4.1.

4.2.

Informace z jednání Rady ČJF
- Bezpečnostní komise – oblasti mohou návrhnout spolupracující
odborníky (např. MUDr., MVDr. Pojišťovnictví apod).
- Řešena problematika dopingu – kontroly mohou probíhat u koní i u
lidí a to od nejnižšího stupně závodů až po nejvyšší úroveň.
Prokázaný doping může mít za důsledek krátkodobé i trvalé
odejmutí licence. Do konce ledna 2020 bude v rámci ČJF
organizováno školení o této problematice.
- Schůzka na změny pravidel + JIS na podzim asi v Pardubicích.
- Probíhají výběrová řízení na trenéry – postupně od dětí a juniorů
výše.
- Řešena problematika systému závodů v ČJF. Bude navržena tzv.
Soutěž týmů. Každá oblast si organizuje např. Skokové, drezurní a
jiné oblastní „poháry“. V návaznosti na to by měla být celoplošná
soutěž týmů např. na úrovni ZL nebo L.
- Byl přednesen návrh na zkrácení finančních rezerv oblastí o 2/3 od
roku 2020. Vysočina podala protinávrh – ODLOŽIT NA ROK 2021 Protinávrh byl Radou ČJF schválen.
- Byly schváleny některé změny Přestupního řádu (jedná se hlavně o
tzv ochrané období před mistrovstvím).
- Schválen návrh na vytvoření chovatelského modulu v JIS.
- Odloženy k přepracování byly Směrnice na odměňování sekretářů a
jejich pracovní náplň. Byla ustanovena pracovní komise. Za
Vysočinu je v komisi F. Háva.
OV bere informaci na vědomí.
MČR 2019 – oblast Vysočina – informace, schválení odměn od oblasti
Vysočina za umístění a za účast. Mezinárodní závody – schválení odměn.
Sekretářka seznámila OV s aktuálním čerpáním rozpočtu a předpokladu
čerpání do konce roku.
OV bere informace na vědomí
OV diskutoval o odměňování účastníků MČR. Předložený návrh viz.
příloha č. 2 byl schválen.

Usnesení
OV Schválil odměny pro účastníky MČR.
č. 2/6/19
hlasování Pro: 4/Proti: 0/Zdržel se: 0
4.3.
Zdeněk Hrnčíř navrhl pořádání soustředění s D. Křemenovou v Proseči pod
Křemešníkem hrazené z OPP pro děti do 18 let. Soustředění bude na JIS.
OV návrh schválil.
Usnesení
OV Schválil pořádání drezurního soustředění s D. Křemenovou.
č. 3/6/19
hlasování Pro: 4/Proti: 0/Zdržel se: 0
4.4.
OV schválil jednorázové odměny ve výši 3000,- Kč.
Ing. L. Krajíček – za propagační činnost oblasti
František Háva – schvalování rozpisů
Usnesení
OV schválil odměny pro Krajíčka a Hávu ve výši 3000,- Kč.
č. 4/6/19
hlasování Pro: 4/Proti: 0/Zdržel se: 0
OV schválil odměny za účast a dokončení mezinárodních závodů (musí
4.5.
být označeni I) - ve výši 5000,- Kč.
Nejdéle do 10. listopadu musí zájemci o odměnu poslat email sekretářce
s doloženými výsledky z mezinárodních závodů. Následně bude účastník
sekretářkou kontaktován o vystavení faktury. Po tomto termínu není na
odměnu nárok a nebude vyplacena.

2.

Usnesení
č. 5/6/19
hlasování
4.6.
Usnesení
č. 6/6/19
hlasování
4.7.
Usnesení
č. 7/6/19
hlasování
5.

6.
6.1.

6.2.
Úkol
6.3.

Úkol

7.

8.

OV schválil odměny pro účastníky mezinárodních závodů ve výši
5000,- Kč.
Pro: 4/Proti: 0/Zdržel se: 0
OV schválil jednorázovou odměnu pro pořadatele oficiálních závodů. Viz
příloha č. 3
OV schválil odměny pro pořadatele oficiálních závodů.
Pro: 4/Proti: 0/Zdržel se: 0
OV schválil nákup reprezentačních deček. Zajistí sekretářka oblasti.
OV schválil nákup reprezentačních deček.
Pro: 4/Proti: 0/Zdržel se: 0
Oblastní projektová podpora – akce Vysočiny 2019 – čerpání rozpočtu.
Předpoklad vyčerpání celé částky OPP do konce roku. Upozornění
sekretářky:
Zasílání podkladů z OPP nejdéle do 14 dnů od ukončení akce!
OV bere informaci na vědomí
Poháry Vysočiny 2019 – sponzoři, ceny, průběh, vyhodnocování, finance.
Diskuze o zlepšení včasného a přehledného vyhodnocování pohárů
administrátory.
OV bere informaci na vědomí
Komise disciplín zkontrolují správné označení na putovních pohárech a
doplní případně chybějící štítky vítězů. Příští rok zajistí poháry na předání
ve finále.
Komise disciplín zkontrolují správné označení na putovních pohárech
a doplní případně aktualizuje chybějící štítky vítězů.
Pro Pohár všestrannosti je nutné zajistit poukazy. Pan Grodl – Rianon,
Částrov. Pan Vejmělek – Musil.
Sekretářka zajistí poháry na vyhodnocení všestrannosti při galavečeru
oblasti a i pro ostatní vyhodnocení kvalifikačních kol pohárů.
- Zajistit poukazy (Pan Grodl – Rianon, Částrov. Pan Vejmělek –
Musil)
- Sekretářka ceny na vyhodnocení Pohárů
OV bere celý bod č. 6 na vědomí
Organizace schůze pořadatelů: Závody + OM + Poháry 2020.
Schůze pořadatelů se bude konat 20. listopadu od 17 hod. v Rynárci.
Před schůzí pořadatelů se bude konat schůze OV od 15:30.
Sekretářka zajistí občerstvení na schůzi pořadatelů.
OV bere informaci na vědomí
Příprava, zajištění a rozdělení úkolů společenského večera – Galavečer.
- pátek 24. ledna 2020
- kapela Wait zajištěna, na rok 2021 zajistit na 30. ledna
- kulturní dům Ústí (kapacita 250 lidí) – zajištěn
- příprava a úklid sálu – členové OV
- sponzoři – zkusit zajistit jako loni (Kamír, Schaumann, Školní statek
Humpolec, Equisun, Krajíček + případně další – členové OV
- občerstvení - raut – zajistí Grodl a Vejmělek
- tombola – zajistí Magda Škardová (vyhlášení po půlnoci ze
slosovatelných vstupenek - rozeslat žádost na kluby s pomocí na tombolu).
- vstupenky – slosovatelná, cena Kč 100,-, paní Beranová zajistí osoby na
prodej vstupenek, rezervace vstupenek u pana Grodla
- pozvánky sponzoři + volné vstupenky – pan Háva
- doprovodný program – členové OV
- prezentace fotografií – Lukáš Krajíček

3.

– seznam vyhodnocených + zajištění cen, vypracuje sekretářka s pomocí
Zdeňka Hrnčíře a zveřejní
Vyhodnocení:
- Kvalifikace SPV 3 kategorie a DPV 3 kategorie, DPT 2 kategorie,
Pohár všestrannosti do 5. místa
- OM vítěze skoky, všestrannost, pony, drezura
- Jubilanti 60 a 70 let
- MČR (do 6. místa) + mezinárodní závody
- Výkonnostní odznaky
- Čestný odznak
Úkol:
Zajištění večera viz. boč č. 8 .
9.
Žádost Z. Bambucha, Ing. Holčapek - o zařazení mezi komisaře ZZVJ
Usnesení Schválení žádosti Z. Bambucha a Ing. Holčapka jako komisaře ZZVJ
č. 8/6/19 pro všeobecné, drezura a pony ZZVJ.
hlasování Pro: 4/Proti: 0/Zdržel se: 0
Různé
10.
10.1.
Žádost Ing. Pavla Vaňka uspořádat ZZVJ v Sudoměřicích u Bechyně 28. 3.
2020
OV bere informaci na vědomí a bude řešeno při schůzi pořadatelů
závodů.
10.2.
Sekretářka informovala o rozeslání emailu pro zájemce o výkonnostní
odznaky, kteří mají svoje žádosti poslat nejdéle do 10. listopadu na email
sekretářky spolu se splněnými výsledky.
OV bere informaci na vědomí.
10.3.
Na stránkách ČJF je informace o dotaci Můj klub od Ministerstva školství.
Pomoc se žádostí nabízí Česká unie sportu.
OV bere informaci na vědomí
10.4.
Zdeněk Hrnčíř zajistil školitele na refreshing stavitelů parkurů Petra Maška.
Předpoklad školení únor - březen 2020.
OV bere informaci na vědomí
10.5.
OV schválil nákup časomíry. Členové OV zjistí možnosti a časomíru poptají
u dodavatelů.
OV bere informaci na vědomí

Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF:
1.

Usnesení č. 8/6/19 - Schválení žádosti Z. Bambucha a Ing. Holčapka
jako komisaře ZZVJ pro všeobecné, drezura a pony ZZVJ.

Zapsala:
Martina Váňová.
Odsouhlasil: OV ČJF Vysočina.

4.

