
 

 

Zápis ze schůze OV Vysočina – 28.8.2014 v Jihlavě 
 

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

 
1. Příprava finále SPV – schválena faktura za vytvoření loga a samolepek – ing. Krajíček 

Zhotoveny pozvánky pro sponzory na finále SPV. 
Sponzoři – dosud zaplaceno pouze Manatech a Pretol a nyní dorazil i příspěvek od ČEZ. 
Světelná tabule – pronájem 1000,- Kč + obsluha 
Zpracování výsledků provede ing. Holčapek. 
Informace k finále zpracuje p. Háva a budou zveřejněny na webu. 
Vyhodnocování základního kola i finále SPV v Žirovnici bude bez koní. Zároveň žádáme 
všechny, kteří budou vyhodnoceni v základním kole i účastníky finále, aby si do Žirovnice vzali 
čísla účtů – peníze jim budou poukázány na účet. 
 
V kategorii děti – v zákl. kole bude rozděleno 10.000,- Kč mezi 5 prvních umístěných a ve 
finále bude rozděleno 10.000,- Kč mezi 5 prvních umístěných. Tyto částky budou 
v poukázkách na jezdecké potřeby od firmy EQUISUN. 
 
OV schválil postup do finále: -  děti – 10 nejlepších ze základního kola 
    J a Y - 7 nejlepších ze základního kola 
    S – všichni 
 
J. Bambuchová zajistila poháry a floty, J. Grodl zajistí šerpy na dekorování. 
 
 

2. ZZVJ Dvoreček 9.9. – schválena komise – Z.. Kusý, J. Emmer, ing. Schwarz 
3. Členům výboru byl zaslán návrh Stanov ČJF – připomínky lze zaslat do 30.9. předsedovi OV. 
4. Stále nejsou zaplaceny pokuty za zrušené závody – 3x JK Jakubov a 1000,- Kč JC Nová Ves. 
5. Přes zimu bude nutno opravit bezpečnostní háky – zajistí J. Grodl. 
6. Na MČR všestrannost – družstva má oblast nahlášeny 2 družstva –  

Ing. Máchová – Aféra 
Ing. Nováková – Vertigo 

  Čeledová – Ether 
  Kůsová – Korse 
 
  Maxera  - Desire 
  Abík – Ata 
  Kohout – Laty 
  Mračková - Pallet 



7. Je třeba do schůzky pořadatelů závodů, která bude zač. listopadu, zvážit pořadatelství 
mistrovství oblasti v jednotlivých disciplínách. Zájemci o pořádání mistrovství oblasti se 
přihlásí do 15.10. OV přidělí pořádání mistrovství na dvouleté období. Formuláře na hlášení 
termínů závodů budou rozeslány. 

 
 
 
1.9.2014 
 
 
Zapsala                                                                                                        odsouhlasil 
Jana Bambuchová                                                                                      Ing. Zdeněk Studenec 
 


