
 

 

Zápis ze schůze OV Vysočina – 29.10.2014 v Jihlavě 
 

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

 
1. Zahájení – ing. Studenec 

Stanovisko OV Vysočina k úpravě členských příspěvků – OV navrhuje takto – zvýšit členské 
příspěvky na 500,- Kč a snížit licence jezdců a funkcionářů na 100,- Kč. 
 

2. Rozpočet – OV schválil rozpočet – viz příloha 
 

3. Příprava společenského setkání, termín – 24.1. 2015 v Hybrálci – zajištění a příprava rozpočtu 
– p. Grodl. 
 

4. Stanovení termínu oblastní konference – předběžně 21.3.2015 – Havl. Brod – hotel Slunce od 
10,00 hod. Bude upřesněno a zaslána pozvánka. 
Je třeba vyzvat subjekty k návrhům na předsedu a členy OV a případné zájemce o spolupráci 
v komisích. 
 

 
5. Schůzka pořadatelů závodů je naplánována na 29.11.2014 v Hybrálci od 14,00 hod. 

Doporučuje se pořadatelům závodů možnost využití časomíry s panelem – oblast zaplatí 
1000,- Kč za časomíru, pořadatel zaplatí obsluhu časomíry (1.000,- Kč + cestovné) 
 
Pořadatelům drezurních závodů byl schválen na příští rok  příspěvek 3000,- Kč na drezurní 
závody  podmínka - na pískovém obdélníku. 
Pořadatelům skokových soutěží st. „S“a vyšší – schválen příspěvek 3.000,- Kč. 
Pořadatelům skokových soutěží na styl - schválen příspěvek 2000,- Kč na rozhodčí 
Pořadatelů mistrovství oblasti Vysočina ve všech kategoriích příspěvek 2500,-Kč 
 

6. Plán akcí na zimní sezonu:   refreshing rozhodčích všeobecná a skoková část. 
Skokový seminář s p. Vachutkou – Proseč p. Kř. – koncem 
března - termín projedná J.Grodl. 
 

7. Různé: 
a) Schváleno doporučit skokové komisi schválit žádost ing. Hočapka na národního rozhodčího 
pro skoky. 
 
b) Zástupcem oblasti za drezuru( na žádost drezurní komise) byla zvolena Bc. Andrea 
Vejmělková 
 
c) Do 15.11. je třeba nahlásit připomínky ke stanovám – ing. Studencovi. 



 
d) Požadavek ČJF-zaslat návrhy na revizní komisy ČJF. OV nenavrhl žádného člena do 
kontrolní komise ČJF 
 
e) OV schválil prominutí poplatků za tyto zrušené závody: 
8.5. – Jihlava, 31.5 – Jiřice, 6.9. – Havl. Brod   - vše zrušeno vzhledem ke špatnému počasí. 
Zrušené závody – 26.4., 7.6. a 31.8. -  Bohuslavice – pořadatel JK Jakubov – poplatek 3 x 
2000,- Kč nutno uhradit.  JC Nová Ves – chybí doplatek 200,- Kč – ostatní uhrazeno. 
 
f) Jezdci, kteří splňují podmínky pro vydání výkonnostních odznaků, co nejdříve doloží 
splněné sekretářce oblasti.  
Viz http://www.cjf.cz/dokumenty/legislativa/2013/Odznaky_2013.pdf 
 
g) Připomínky ke skokovému poháru vysočiny zasílejte členům Oblastního výboru, případně 
členům sportovní komise či administrátorovi poháru p. Hávovi,nebo Janě Bambuchové. 
 
h) předseda předal informaci o schůzce členů sportovní komise oblasti v Proseči p.Křem. ve 
složení: Jaroslav Grodl, Sukdolák Patrik, Zdenek Hrnčíř, Jiří Fouma, Jiří Vejmělek. Komise se 
bude scházet dle potřeby a navrhovat OV opatření ke zkvalitnění jezdeckého sportu. Komisi 
svolává předseda J.Grodl.  
 
 
 
 
 

  
 
 
3.11.2014 
 
 
Zapsala                                                                                                        odsouhlasil 
Jana Bambuchová                                                                                      Ing. Zdeněk Studenec 
 

http://www.cjf.cz/dokumenty/legislativa/2013/Odznaky_2013.pdf

