
 

 

Zápis ze schůze OV Vysočina – 12.6.2014 v Jihlavě 
 

Přítomni:  ing. Zdeněk  Studenec,  ing. Květa Mošnová ,  Jaroslav Grodl,  Jiří Vejmělek,  Veronika  
Svobodová,  Zdeněk  Ságl, ing. Jan Schwarz ,  Jana Bambuchová 
Hosté:  František  Háva 
 
Zahájení – ing. Studenec 
 

1. Zprávy z Rady ČJF  - bude spuštěn centrální web – přístup: ing. Studenec, ing. Krajíček, J. 
Bambuchová a doplněn Fr. Háva. 

I.etapa – od 1.7. 
II.etapa – on line přihlašování – nutno nahlásit  sekretářce  e-mailovou adresu, ze 
které budou jednotlivé subjekty přihlašt na závody . 
III.etapa – generování úhrady poplatků a licencí, včetně elektronické distribuce 
známek na licence – od r. 2015. 
 

              Pokud budete mít nějaké požadavky na vzhled stránek – prosím včas nahlaste. 
 
 Zprávy z VV – viz http://www.cjf.cz/dokumenty-zapisy.aspx 
 

Bezpečnostní  vesty jsou povinné pro všechny do 16 let včetně – platí do konce kal. Roku, ve 
kterém dovrší 16 let ! 
 
Na stylové parkurové soutěže skoková komise přidá pořadateli 2000,- Kč na 1 stylového 
rozhodčího.  
 
          

2. SPV – projekt podpořila nadace ČEZ částkou 100.000,- Kč. 
Kategorie děti – kvalifikace – 10.000,- Kč v poukázkách 

finále -    10.000,- Kč v poukázkách + putovní pohár pro 1. místo. 
               Sekretářka zajistí poháry a floty na finále SPV. 

 
Zajištěna propagace SPV – plakáty, samolepky, štítky na boxy, vlajky, motýlí křídla. 
Při větším počtu startujících na závodech je nutno urychlit soutěže tím, že budou 2 koně na 
kolbišti. 
 

3. Delegace rozhodčích na závody – Delegace rozhodčích na závody - pokud se delegovaný 
rozhodčí nemůže na daný termín závodů zúčastnit, najde za sebe adekvátní (stejně 
kvalifikovanou) náhradu. Situaci projedná s hlavním rozhodčím závodů a také s pořadatelem 
závodů. Projednanou a dohodnutou změnu nahlásí p. Hávovi, který o tom bude informovat 
OV Vysočina. 

4.  
Příprava reprezentace:  MČR seniorů – měli by se zúčastnit tito jezdci: Z. Hrnčíř – Areca, Coca, 
Ing. M. Veselý – Džibara, N. Sukdoláková – Koncenta, Marko, J. Abík – Santander, Gangster. 
Vedoucí družstva – ing. P. Sukdolák. 

http://www.cjf.cz/dokumenty-zapisy.aspx


Oblast uhradí 1 společný trénink – náklady na trenéra. 
 
Všestrannost – plánují se 2 družstva, pokud budou splněny kvalifikace – vedoucí družstva – J. 
Grodl. 
 
Pro účastníky sekretářka zajistí trička. 
 

5. OV schválil nové oddíly:  Pavlína Proroková, Ekobioenergo Třebíč,  Petra Kadaňková. 
 

6. OV neschválil náhradní ZZVJ na Dvorečku pro malý počet uchazečů  a doporučuje uspořádat 
zkoušky na podzim 
 

7.  Různé – Kdokoliv se bude chtít zapojit do práce v oblasti, ať se přihlásí sekretářce. 
Při předkole ZP na Dvorečku byl nefunkční program na zprac. Výsledků. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
19.6.2014 
 
 
Zapsala                                                                                                        odsouhlasil 
Jana Bambuchová                                                                                      Ing. Zdeněk Studenec 
 


