Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – oblast Vysočina
č. 5/2019
Den konání
Místo konání
Čas

27. 8. 2019
Velký Rybník
Od 18:00

Přítomnost členů OV

Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob

Do 20:30
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen

Jaroslav Grodl
František Háva
Zdeněk Hrnčíř
Ing. Lukáš Krajíček
Ing. Magda Škardová
Jiří Vejmělek
Martina Váňová - sekretář
Zdeněk Bambuch
Jitka Beranová

Program jednání:
1.
Schválení programu jednání
2.
Rezignace Ing. Pavel Vaněk
3.
Kontrola zápisu z 26. 6. 2019
4.
MČR – informace a zhodnocení
5.
Oblastní projektová podpora – akce Vysočiny 2019 – průběh, hodnocení
6.
Poháry Vysočiny – sponzoři, ceny, průběh, vyhodnocování, nominační
kritéria na finále SPV a DPV 2019, organizační zajištění finále pohárů.
7.
Refreshingy, školení, semináře – průběh, hodnocení
8.
Různé
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
Usnesení OV schvaluje navržený program.
č.1/5/19
hlasování Pro: 5
Proti:0
2.
Rezignace Ing. Pavla Vaňka

Zdržel se:0

OV bere informaci na vědomí.
2.1.
OV projednal možnosti fungování oblastního výboru. Protože nebyl ve
volbách zvolen náhradník, bude OV pracovat ve stávajícím složení v počtu
6 členů.
Usnesení OV bude složen z 6 členů.
č. 2/5/19
hlasování Pro: 5
Proti:0
Zdržel se:0
3.
Kontrola zápisu z 26. 6. 2019
- Oblastní projektová podpora – řešení bod č. 5
- Poháry Vysočiny – řešení bod č. 6
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4.

5.

6.
6.1.

6.2.

OV bere informace na vědomí
MČR – Oblastní výbor děkuje všem účastníkům za dobrou
reprezentaci oblasti.
Medailové umístění:
Justina Sedláková (vytrvalost junioři) – 2. místo
Anna Havlová (všestrannost ml. Junioři) – 2. místo
M. Kadlecová, J. Maxera, M. Balounová, P. Vaněk (všestrannost družstvo)
– 2. místo
Vladimír Votřel – účast na ME v paradrezuře
OV bere informaci na vědomí
Oblastní projektová podpora
Nová soustředění:
11. 9. 2019 Soustředění ve všestrannosti – Humpolecké závodiště,
pořadatel JK Glod Čejov, lektor: Gábina Slavíková
18. 9. 2019 Drezurní soustředění s Magdou Škardovou v Humpolci
Podzimní skoková soustředění s P. Vachutkou zajistí Z. Hrnčíř
Úkol:
- JK Glod Čejov soustředění ve všestrannosti
- Hrnčíř skoková soustředění
- JK ČZA při ŠS Humpolec drezurní soustředění
OV bere informaci na vědomí
Poháry Vysočiny:
Drezurní pohár – finále
- kategorie C (Profi tour) bude puštěna i s menším počtem účastníků, než
bylo zapsáno ve Statutu Drezurního poháru.
- Ceny do všech kategorií objedná sekretářka oblasti.
- Podmínkou startu ve finále DPV je účast nejméně na dvou kvalifikačních
závodech.
Úkol – sekretářka objedná ceny do DPV
Skokový pohár - finále
- Do finále SPV postoupí v každé kategorii jezdci, kteří se účastnili
minimálně 2 kvalifikačních závodů případně i s nulovými body.
- Reklamní materiály od ČEZ na finále domluví pan Háva s paní Jelínkovou
- sekretářka zajistí ceny a putovní poháry
Úkol
- sekretářka zajistí ceny a putovní poháry
- Háva reklamní materiály od ČEZ

7.

8.
8.1.
8.2.

OV bere informaci na vědomí
Refreshingy, školení, semináře
- Z. Hrnčíř zajistí na březen 2020 školitele na refreshing stavitelů parkuru
Úkol – Hrnčíř zajistí školitele do příští schůze
Různé
Rozhodnutí per rollam: OV schválil vedoucího družstva na MČR skoky
Hlasování: Pro:4/Proti:0/Zdržel se:3
Rozhodnutí per rollam: OV schválil nominaci na MČR pony Hlasování:
Pro:4/Proti:0/Zdržel se:3
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8.3.

8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.
8.10.

8.11.

Žádost Z. Bambucha o zařazení mezi komisaře ZZVJ
Úkol – do konce září shromáždit žádosti a následně bude probíhat
schválení a odeslání na sekretariát
Ohlášení problému Jezdecké centrum Dvoreček – stížnost projednána.
Úkol – pan Háva pošle odpověď
Ing. Studenec chce vrátit časomíru. Návrh: časomíru převezme pan
Holčapek nebo rozhodčí.
Úkol – do příští schůze zajistit zájemce a časomíru předat.
Z. Bambuch dotaz na prodej oblastních triček. Trička je možno zakoupit u
oblastní sekretářky.
Nákup mikin pro MČR – v částce 5196,- - proplatí J. Vejmělek formou
sponzorského daru.
Úkol – sekretářka zajistí smlouvu
Tabule se jmény sponzorů na finále Skokového poháru. Sekretářka zjistí
možnosti a Krajíček případný návrh pro tisk
Úkol – sekretářka zajistí možnosti výroby folie se sponzory, Krajíček
udělá grafiku
Žádost na VV, zda by bylo možné, aby finále Zlaté podkovy nekolidovalo
s jiným MČR.
Háva – MO Vysočina – skoky - soutěž družstev pro příští rok by měla být
samostatná soutěž, aby se dala vyhodnotit výsledkovým programem Gallop
podle Skokových pravidel
Úkol: zajistit u pořadatele závodů
Schůze pořadatelů závodů bude 20. listopadu 2019 od 17 hod. v Rynárci.
Schůze OV bude 20. listopadu 2019.
Úkol: sekretářka zajistí rezervaci
OV bere celý bod č. 8 různé na vědomí

Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF:
1.

Bod 8.9. Žádost na VV, zda by bylo možné, aby finále Zlaté podkovy
nekolidovalo s jiným MČR.
Zapsala: Martina Váňová
Odsouhlasil: OV ČJF Vysočina
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