
 

 

 

   Zápis ze schůze OV Vysočina – 26.10.2015 v Jihlavě 

 

Přítomni: ing. Zdeněk Studenec, Jaroslav Grodl, Jiří Vejmělek, Magda Škardová, Zdeněk Hrnčíř, Petr Košťál, Jan 

Emmer 

Omluvena: Jana Bambuchová 

Hosté: Zdeněk Bambuch , Jitka Beranová,  Stanislav Šamal 

 

Zahájení: ing. Studenec program zaslaný na pozvánkách byl schválen. 

1. Příprava schůzky pořadatelů závodů: 

 schůzka se bude konat ve čtvrtek 12.11. v 17 hod v pohostinství v Hybrálci u Jihlavy 

 oznámení zaslat všem subjektům a zdůraznit, aby se zúčastnili i pořadatelé hobby závodů 

 J. Grodl –  informoval o jednání sportovní komise - zhodnocení sezóny na Vysočině - účast 

jezdců všech kategorií (skoky, všestannost, drezura, pony)  na Oblastním mistrovství 

 Ing. Studenec – apelovat na řádné dodržování rozpisů – promyslet před schválením tak, aby nebyly 

měny v krátké době před závody 

nově – rozpisy na oficiální závody i hobby závody – nutno dát ke schválení 6 týdnů předem, 4 týdny 

před konáním musí viset na webu 

 pořadatelé (zejména hobby, pokud dodatečně požádají o schválení rozpisu musí se, v případě           

kolidujícího  termínu, dohodnout s pořadatelem závodů v řádném termínu.  

 platí také zásada, že pořadatel pořádající závody na území jiné oblasti, musí informovat tento oblastní  

výbor před začátkem sezony. 

 

2. Sportovní komise navrhuje sportovně tech. podmínky mistrovství oblasti pro rok 2016 takto : 

                          Všestannost – sloučení kategorie dětí + juniorů - st. „Z.“ 

- mladí jezdci - st. „ZL.“ 

- senioři - CNC* 

- pony – na st. „ZM.“ – v roce 2016 se nebude zatím konat (námět do budoucna) 

 

Skoky – děti - st. „ZM“ hodnocení na styl 

             - mladší junioři - st. „Z.“ hodnocení na styl 

 - starší junioři - st. „ZL.“ 

 - mladí jezdci - st. „L.“ 

 - senioři - st. „S*“ 

 - družstva - st. „ZL.“ 

 

Drezura – děti – úloha DÚ/A 2015 

  - junioři – úloha DÚ/B 2015 

 - mladí jezdci – úloha DD/2015 

 - senioři – úloha DJ/2015 

 

Pony  – drezura – úloha P1/2014 pro jezdce 8-12 let 



 
 - drezura – úloha P1/2014 pro jezdce 13-16 let 

 - skoky – parkur st. ZSPA(B) pro jezdce 8-12 let, s handicapem, hodnocení na styl 

 - skoky – parkur st. ZSPA(B) pro jezdce 13-16 let, s handicapem, hodnocení na styl 

 

                O pořádání Oblastního mistrovství pro rok 2016 zažádali: 

11.6. Humpolec – skoky – mladší junioři - na styl, starší junioři, mladí jezdci 

26.6. Dešná – skoky – družstva 

6.7.  Jihlava – pony – drezura + skoky  

                      - skoky – děti – hodnocení na styl 

3.8.  Hybrálec – skoky – senioři 

24.9. Humpolec – všestrannost – mladí jezdci, senioři 

28.9. Humpolec – drezura – děti, junioři, mladí jezdci, senioři 

1.- 2.10. Dvoreček – všestrannost – děti + mladší junioři, starší junioři 

 

Návrh STP i pořadatelů mistrovství oblasti byl schválen všemi hlasy 

 

3. Připomínky ke kategorizaci jezdců - předseda seznámil přítomné s jednáním svolaném legislativní komisí ČJF 

Dále proběhla k tomuto tématu obsáhlá diskuse. 

Z této diskuse vyplynulo: 

 Předložený návrh kategorizace, pokud by byl přijat, nám naruší sportovní chod celé oblasti 

 Vyjádřen souhlas ze způsobem postupu jezdců do vyšších kategorií 

 Zvýšit výškový limit kategorie S1 na 115 cm. 

 Vyřešit seriálové soutěže pořádané oblastí a soutěže družstev 

 Zvýšit pravomoci pořadatelů v otázce vyplácení odměn a slučování kategorií 

 Hlasováním byl návrh v předložené podobě odmítnut 

 Předseda zpracuje připomínky a zašle legislativní komisi 

 

 

4. V bodu různé bylo projednáno:  

a) Rozdělení dotace na talentovanou mládež za rok 2015 takto: 

         Sukdoláková Nikola   - 9 místo na MČR st.junioři - skoky 

         Balounová Michaela  - 1 místo MČR jun.st. družstva - všestrannost 

         Balounová Michaela  - 6.místo MČR  jun.st. - všestrannost 

         Douchová Šárka        - 7.místo MČR jun.st.  - všestrannost 

         Malečková Simona    - 8.místo MČR jun.ml. - všestrannost 

         Malečková Simona    - 4.místo MČR ponny 

         Vaňková Barbora       - 2.místo MČR děti 

 

Každá z  výše uvedených obdrží částku 5000,- Kč  

 

b) Veronika Strnadová zaslala žádost OV o finanční podporu účasti na Mistrovství Evropy mladých koní ve 

všestrannosti 

         členové obl.výboru hlasováním žádost neschválili z toho důvodu, že uplatňujeme zásadu dokončení 

soutěže. Vzhledem k tomu, že klisna ze zdravotních důvodů soutěž nedokončila, nemůže být žádost 

schválena. 



 
c) Společenský večer Oblasti Vysočina  se bude konat 23.1.2016 v Hybrálci, program zajistí J.Grodl a 

J.Vejmělek ve spolupráci s L.Krajíčkem. - bude projednáno na příští schůzi OV. 

 

 d) 20.2.2016 – v Proseči p/Kř. – proběhne měření poníků 

 

 e) Skokové soustředění - v Proseči p/Kř. – s P. Vachutkou proběhne v termínech (2.1., 29.-30.1., 19.-20.2., 

18.-19.3.2016), v těchto termínech se mohou zúčastnit jezdci naší oblasti 

pravděpodobně 19.3.2016 – skokový seminář pro Oblast Vysočina 

 

 f) dotaz J. Beranové na drezurní soustředění – Oblast Vysočina bude v březnu pořádat drezurní seminář s ing. 

Renatou Habáskovou, v Lukách nad jihlavou 

 

 g) OV odsouhlasil – platba startovného v soutěžích Oblastního mistrovství platba ve prospěch pořadatele 

 

h)   S. Šamal – seznámil přítomné s termíny závodů Zlaté podkovy pro rok 2016: 

 16.-17.4.  Pardubice 

 30.4.-1.5. Dvoreček 

 7.-8.5. Těšánky 

 14.-15.5. Borová 

 4.-5.6. Panská Lícha 

 18.-19.6. Loštice 

 2.-3.7. Kolesa? 

 16.-17.7. Humpolec 

 28.-31.7. Pardubice – MČR všechny kategorie 

 21.-23.8. Humpolec – finále Zlaté podkovy 

 

ch)  Členové oblastního výboru se v diskusi kladně vyjádřili k práci sekretářky Jany Bambuchové, která za 17 

let v této funkci má velký podíl na organizaci jezdeckého sportu na Vysočině.  

 

i)  Příští schůze výboru se bude konat 15.12. 2015 

 

27.10.2015 

Zapsala:       Odsouhlasil: 

Magda Škardová      ing. Zdeněk Studenec 

                           

 

             

 

 

 

 

      

 

 


