Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – OBLAST VYSOČINA - č. 14/2020.
Den konání
Místo konání
Čas
Přítomnost členů OV

7. 10. 2020.
Motel Velký Rybník.
Od 18:00 hodin
Do 21:00 hodin
Jaroslav Grodl
František Háva
Zdeněk Hrnčíř
Ing. Lukáš Krajíček
Ing. Magda Soukeníková
Martina Váňová
Jiří Vejmělek
Eva Šnýdrová – sekretář

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob
Program jednání:
1.
Zahájení + hlasování per rollam.
2.
Kontrola zápisu z 8. 9. 2020.
3.
MČR – účast z oblasti Vysočina – vyhodnocení. (Kvalifikace, přihlášky, výsledky).
4.
Poháry ČJF – vyhodnocení. (Kvalifikace, přihlášky, výsledky).
5.
MISTROVSTVÍ OBLASTI ČJF VYSOČINA – VYHODNOCENÍ
6.
Oblastní projektová podpora – akce Vysočiny 2020 – průběh, vyúčtování akcí, další
akce do konce roku 2020 apod.
7.
Poháry Vysočiny – vyhodnocení. (Statuty, přihlášky, účast, finále). Práce sportovní
komise oblasti. (připravit vyhodnocení)
8.
ROZPOČET OBLASTI 2020.
9.
GALAVEČER Vysočiny – příprava.
10.
Různé.
11.
Závěr.
PRŮBĚH JEDNÁNÍ A PŘIJATÁ USNESENÍ:
1.
Navržený program
Usnesení
OV schvaluje navržený program.
č.1/14/20
Hlasování
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.
Kontrola zápisu z 8. 9. 2020 a hlasování per rollam.
- Humpolec - zrušení závodů - DREZURA (20. 9.)
- VŠESTRANNOST (26. - 27. 9.)
Při těchto závodech se mělo vždy konat Mistrovství oblasti v příslušné disciplíně.
- Per rollam se odhlasovaly náhradní termíny Oblastních mistrovství ve výše
uvedených disciplínách a to Drezura - Jihlava - Sasov (20. 9.)
a Všestrannost - Dvoreček (3. – 4. 10.)
- Per rollam byla rovněž odsouhlasena změna STP pro MO ve všestrannosti –
Senioři obtížnost CNC1* (stejně jako U25), kategorie Pony se pro rok 2020
ruší.
- Oblastní výbor děkuje pořadatelům Jihlava - Sasov a Dvoreček za jejich
vstřícnou reakci – Mistrovství oblasti drezura a všestrannost proběhly.
Aktualizovaný majetek Oblasti zaslán členům OV

1.

Doplněna tabulka MČR a Národních pohárů, bude doplněna zpráva vedoucí ekip Z.
Hrnčíře, doplnit zápis od vedoucího p. Štursy
Rozeslat na kluby žádosti o Výkonnostní odznaky

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

5.

5. 1.

5.2.
Hlasování:
Usnesení č.
2/14/20
5.2.

6.
6.1.
6.2.

Projednán zápis z Výkonného výboru ČJF, následné projednání sportovních pomůcek
(vodní příkop, časomíra, světelná tabule)
OV bere informaci na vědomí.
Mistrovství ČR 2020.
Projednána přihláška na MČR E. Mihalíkové, která pro účast na MČR neměla splněnou
kvalifikaci.
Všechna MČR proběhla, účast a umístění zapsány a uloženy v tabulce.
Vyžádat zprávu z MČR spřežení od p. Štursy.
OV bere informace na vědomí.
Poháry ČJF 2020.
Všechny poháry proběhly, výsledky z Národních pohárů zapsány a uloženy v tabulce.
OV bere informace na vědomí.
Mistrovství Oblasti ČJF Vysočina 2020.
Proběhlo vyhodnocení MO.
Změna k proplácení příspěvků na OM od oblasti:
- tři různí jezdci ze dvou klubů musí odstartovat aby bylo možné MO vyhodnotit.
- Příspěvek od oblasti bude vyplacen když v příslušném MO odstartují alespoň
tři jezdci ze dvou klubů.
Proplacení příspěvku dle nově schválených podmínek platí již pro rok 2020.
- Na Mistrovství oblasti – Drezura v Jihlavě – Sasov dne 20.9.2020 byl zjištěn na
základě podnětu Martiny Váňové z OV rozpor v kategorii Děti. Nebyl dodržen
požadavek PJS aby v mistrovské soutěži v příslušné kategorii startovali minimálně
tři jezdci ze dvou klubů.
- OV přezkoumal startovní a výsledkové listiny a kvalifikační podmínky jezdců v MO
drezura v kategorii děti ze dne 20. 9. v Jihlavě-Sasově.
- Výsledky MO v drezuře, kategorie děti 2020 neproběhlo podle PJS a musí se
zrušit.
- Byl podán návrh ponechat výsledky MO, děti beze změn.
- Proběhlo hlasování. (Kvórum pro hlasování je 4).
Floty se vracet nemusí.
OV děkuje Martině Váňové za upozornění o porušení PJS pro MO drezura děti. Oblast
Vysočina se tak vyhnula nepříjemnému řízení v případě dodatečného projednávání MO
drezura děti
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 4
OV neschválil ponechání výsledků kategorie MO drezura děti ze dne 20.9.2020
v Jihlavě-Sasov beze změn.
STP MO musí být dokonale připraveny a naformulovány s dostatečným předstihem na
jaře před začátkem sezóny aby nedocházelo k žádným problémům s jejich výkladem.
Od sezony 2021 bude určen odpovědný funkcionář, který bude za bezchybné přihlášky
a účast na MO zodpovídat. Samozřejmostí je dodržování PJS.
OV bere bod č. 5 na vědomí.
OPP a Oblastní SCM
Většina OPP jsou vyúčtované, zbytek termínů se ještě vyúčtuje
Oblastní SCM pro děti do 18 let z oblasti Vysočina
- celkem přihlášeno 14 dětí
- proběhlo celkem 5 soustředění po 10-12 jezdcích a dva tréninky při závodech OM
- z oblastního rozpočtu (rezervy) byl proplacen trenér a ostatní výdaje si platili účastníci
sami

2.

- od jezdců a rodičů byly tréninky s Jaroslavem Hatlou hodnoceny velmi kladně a je o
ně velký zájem pro příští rok
- další plánované termíny budou na jaře roku 2021
7.

8.

9.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

OV informace na vědomí.
Pohár Vysočiny
Statuty a STP musí být dokonale připraveny a naformulovány s dostatečným
předstihem na jaře před začátkem sezony aby nedocházelo k žádným problémům
s jejich výkladem.
Od sezony 2021 bude určen odpovědný funkcionář, který bude za bezchybné přihlášky
a účast na finále jednotlivých pohárů zodpovídat. Samozřejmostí je dodržování PJS.
OV informace na vědomí.
Rozpočet Oblasti 2020.
Byl schválen návrh rozpočtu ČJF na rok 2020.(Zápis z Rady ČJF 18.8.2020, usnesení
6/2 2020.)
Oblast ČJF Vysočina může tak přistoupit ke schválení svého návrhu rozpočtu.
Oblastnímu výboru ČJF Vysočina byl předložen návrh rozpočtu oblasti na rok 2020.
Proběhla diskuze k jednotlivým položkám rozpočtu, došlo k úpravě některých položek.
Musí dojít k aktualizaci návrhu rozpočtu podle již známých skutečností.
Ke konečnému schválení rozpočtu dojde na příští schůzi OV.
Oslovit kluby, kdo se účastnil MČR a mezinárodních závodů, aby nahlásili účastníky
kvůli odměnám
Oslovit pořadatele oficiálních závodů kvůli příspěvku za pořádání závodů
OV bere informace na vědomí.
Galavečer příprava
Připravit seznam vyhodnocených, diplomy, výkonnostní odznaky, napsat klubům
podnět, na přípravě spolupracuje sekretářka a všichni z OV
OV bere informace na vědomí.
Různé
Schůzka pořadatelů závodů ve středu v Rynárci 25. 11. 2020, od 18.00 hodin.
Další schůze OV se uskuteční ve středu v Rynárci 25. 11. 2020 od 16.30 hodin.
Časomíra od p. Šamala, která je na Vystrkově, odveze se sekretářce, v případě, že se
koupí nová, stávající stará se vyřadí.
Odznaky ke schválení zaslat na VV
Vyhledat na Galavečer jubilea v JISu. Zjistit zda můžeme navrhnout čestný odznak
osobě z jiné Oblasti
Objednat štítky na všechny putovní poháry na SPV a DPT
Článek od L. Krajíčka o SPV

Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF:
1.

Bod. 1 Dotaz na VV ohledně časomíry a světelné tabule, zda a kdy Oblast pomůcky dostane

2.

Bod 10.4. Výkonnostní odznaky ke schválení

Zapsala:
Odsouhlasil:

Eva Šnýdrová
OV ČJF Vysočina.

3.

4.

