Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – oblast Vysočina
č. 17/2021
Den konání
26. 4. 2021
Místo konání
online
Čas
Od 19:00
Přítomnost členů OV

Do 21:00
Jaroslav Grodl
Zdeněk Hrnčíř
Ing. Lukáš Krajíček
Ing. Magda Soukeníková
Jiří Vejmělek
Martina Váňová
Eva Šnýdrová - sekretář

přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
přítomen
přítomen
přítomen

Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob
Program jednání:
1.
Zahájení + schválení programu jednání
2.
Kontrola zápisu z minulé schůze
3.
Informace o zasedání Rady ČJF
4.
Restart sezony – informace, statuty pohárů…
5.
Různé
6.
Závěr
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
Usnesení
OV schvaluje navržený program.
č.1/17/21
hlasování Pro: 6
Proti:0
2.
Kontrola zápisu

Zdržel se:0

Připomínky zapsány do předchozího zápisu
OV bere informaci na vědomí

3.

3.1.
3.2.

Informace o zasedání Rady, nejdůležitější body
Viz probíhající zápis na webu ČJF
Světelná tabule, která bude probíhat pomocí výběrového řízení, většina
vypisovaných výběrových řízení označeno jako netransparentní, viz 1
zájemce u dodavatele překážek.
V současné době investiční majetek, který je zapůjčen od ČJF oblastem, tzn.
skok-oxer ČJF, vodní příkop a obdélník jsou předané (Proseč, Políkno,
Humpolec), p. Holčapkovi doveze školitel a přímo na místě zaškolí
Max. 2 roky systém Gallop, musí se najít náhrada, prozatím má ČJF
k dispozici pouze drobné informace o systému Hubertus
Diskuse oblastního výboru ohledně transparentnosti výběrových řízení ze
strany ČJF a jejich následných zveřejňování. OV žádá ČJF k důslednému
zveřejňování VŘ v dostatečném předstihu před samotným konáním VŘ a
větší transparentnost ohledně potenciálních zájemců při přihlašování se do

1.

VŘ.
OV bere informaci na vědomí

4.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

Restart sezony
Pohár všestrannosti Vysočiny:
proběhne stejně jako loňský rok, pouze se změnou datumů
Dětská pony tour:
- dochází ke změně kategorií z původních dvou na tři,
- kvalifikační kola a finále budou upřesněny dle emidemiologické situace a
možnosti pořadatelů uskutečnit závody, termíny kvalifikačních kol a finále
budou upřesňovány v průběhu sezóny na webu oblasti
- bude 1 vyhodnocení, postup do finále, finále s dvojnásobným počtem
bodů.
- možnost podpory pořadatele pony soutěží, oslovit sponzory
- oslovit pořadatele, zda by byli v případě epidemiologické situace schopni
reagovat na posunutí kvalifikačních termínů
- hlasování o podpoře pořadatelů, schválil podporu pořadetelů oficiálních
pony skokových závodů ve výši 3000,- Kč. V případě, že budou vypsány v
rámci soutěží soutěže na styl, obdrží k základnímu příspěvku ještě příspěvek
3000 Kč. O příspěvek bude žádat formou faktury, kterou pošle sekretářce
-statut odsouhlasený
Skokový pohár Vysočiny:
-beze změny
-statut odsouhlasený
Drezurní pohár Vysočiny:
-6 kvalifikačních kol, 2 termíny už jsou jisté, že neproběhnou
-oslovit pořadatele zrušených termínů a náhradu kvalifikačních kol
-statut odsouhlasený
OV bere informace na vědomí
OV schvaluje jednorázový příspěvek na soutěž pony

Usnesení
č.2/17/21
hlasování Pro: 6

Proti:

hlasování Pro: 6

Proti:

5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

Zdržel se:
Zdržel se:

Různé
Je potřeba navrhnout další komisaře k ZZVJ (nyní ze zdravotních důvodů
vypadli na určitou dobu p. Háva a p. Kusý).
Plán opatření v následujících ZZVJ v Humpolci červen, zatím potvrzeno,
pořadatel sleduje epidemiologickou situaci, na jejímž základě se rozhodně
pro pořádání/nepořádání červnových zkoušek.
Schválení ZZVJ vždy přes OV, až posléze lze vložit termín do JIS
Sekretářka osloví pořadatele ze Sudoměřice u Bechyně, zda můžou pořádat
náhradní termín ZZVJ, ověřit návrh OV, hl. komisař Kubátová, komisaři
Vlastníková a Bambuch (oslovit, zda v daný termín mohou). Komisaře na
přípravu před ZZVJ zajistí pořadatel.
Předání výkonnostních odznaků bylo odesláno poštou
Odsouhlasení STP OM Vysočiny ve všech kategoriích:

2.

Skoky: na OM může startovat 1 jezdec maximálně se dvěma koňmi.
Skoky pony: 8-12 let, stupeň Z
Drezura/drezura pony: stejné jako loňský rok
Všestrannost: stejné jako loňský rok

5.6.
5.7.

-všichni jezdci mohou startovat o věkovou kategorii výš
-zapsat na web, změnit stupně obtížnosti
Vyhodnocení jezdců za seriály za rok 2020: předání při nejbližších
závodech, předají jednotliví členové výboru za svou disciplínu.
Úkol pro sekretářku: Změnit v JISu názvy závody s OM
-skoky pony – Políkno 19. 6.
-drezura pony – Plandry 17. 7.
-skoky družstva – Dešná, Farská louka 27. 6.
-skoky – Hybrálec 14. 8.
-všestrannost – Humpolec 17.-18. 7.
-drezura – Humpolec 24. 7.

Informace o měření poníků 7. 5. 2021 od 14. hodin v Proseči pod
Křemešníkem
5. 9
Schvalování nových klubů v oblasti Vysočina, proběhlo per rollam emailovou korespondencí
-Sportovní stáj Pavlický dvůr
-Sportovní stáj Valentýna
-Jezdecký klub Třebíč
-Dagmar Záhorová
-Stáj Brtnice
-Stáj Claudie
OV bere informace na vědomí
hlasování Per rollam mimo jednání OV
Usnesení OV schvaluje změny STP na rok 2021
č.3/17/21
hlasování Pro: 6
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení OV schvaluje změnu stupně obtížnosti v kategorii 8-12 let
č.4/17/21
hlasování Pro: 6
Proti:0
Zdržel se:0
6.
Závěr
Příští schůze jaro
5.8.

Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF:
Bod 3.2.

Transparentnost a zveřejňování výběrových řízení

Zapsala:
Eva Šnýdrová
Odsouhlasil: OV ČJF Vysočina.

3.

