
 

 

Zápis ze schůze OV Vysočina – 10.6.2015 v Jihlavě 
 

Přítomni:  ing. Zdeněk  Studenec,   Jaroslav Grodl,  Jiří Vejmělek,  Magda Škardová, Zdeněk Hrnčíř, 
Petr Košťál, Jan Emmer, Jana Bambuchová 
 
 
Hosté:  ing. O. Plachá, F. Háva, Z. Ságl, L. Krajíček, J. Beranová, Z. Bambuch, Z. Ságl, S. Šamal,  
P. Matoušek 
 
Zahájení: ing. Studenec, přivítal prezidentku ČJF Ing.Plachou. Program dle pozvánky bez připomínek. 
 

1. J. Grodl –  přednesl návrh na složení  sport. komise:  ing. Sukdolák – skoky, A. Vejmělková – 
drezura,  Z. Kusý –všestrannost, za jezdce - Ing. P. Vaněk, L. Krajíček – propagace, J. Fouma – 
za jezdce a zapisovatel  – schváleno, budou přizváni zástupce endurance a reiningu. 
 

2. Informaci  z volební konference – ing. Z. Studenec, ing. O. Plachá 
 

3. Informaci  z jednání Rady ČJF – ing. Studenec a ing. Plachá  
Diskuse 
- cvičitelské zkoušky jsou příliš časově a finančně náročné 
-ZZVJ ČJF by neměla určovat počet účastníků mělo by to být záležitostí oblastí 
- počet funkcionářů na závodech se neustále zvyšuje, což zapříčiňuje neochotu pořadatelů 
pořádat oficiální závody a raději volit hobby, počet závodů se neustále snižuje a hobby 
zvyšuje. 
- oblast Vysočina navrhuje, aby  rozhodčí všestrannosti mohli rozhodovat drezury do st. „L.“, 
pro malý počet drezurních závodů drezurní rozhodčí chybí a neustále jich ubývá pro 
náročnost doškolování 
- na webu ČJF je více seznamů rozhodčích(na stránce drezurní komise a ůstředí) některé 
seznamy nejsou aktualizovány a není možno se vyznat v tom, které platí. Nejsou zde uvedeny 
termíny doškolování a tedy platnost. 
- nová pravidla – zveřejňovat dříve rozpisy jsou schvalovány v únoru, kdy nejsou známy 
změny pravidel. 
- členové naší oblasti tvrdě kritizují situaci v měření poníků – dostupnost komisařů 
- ing. Plachá seznámila přítomné s některými aktuálními problémy a návrhy na řešení situace. 
  

4. Zajištění  reprezentace oblasti na MČR:  skoky – šance sestavit družstvo juniorů i seniorů, 
všestrannost – možnost obsazení ve všech kategoriích.   
Sestavením družstev pověřeni: skoky – ing. Sukdolák, všestrannost – J. Grodl.  
J. Beranová – připomínka, zda by bylo možno zaplatit soustředění pro jezdce všestrannosti - 
je nutno předložit návrh a OV rozhodne o podpoře.  
 

5. Informace o průběhu dosavadních závodů: 
SPV – kladné hodnocení závodů v Proseči.   
DPV – návrh na snížení stupně obtížnosti - rozhodnuto: snížit obtížnost finále u kategorie B na 
stupeň L pro nedostatečný počet přihlášených. Ti jezdci, kteří se přehlásí do kategorie B 



nebudou platit zvýšený poplatek za pozdní přihlášení s tím, že se škrtne dosavadní výsledek – 
nutno nahlásit do 12.6.    
J. Grodl – přednesl informaci o příslibech sponzorů pro SPV a DPV a návrh rozpočtu těchto 
soutěží  – přislíbeno od sponzorů  – 158.600,- Kč v penězích a 50.000,- Kč v poukázkách na 
zboží či služby. 
– návrh rozdělení: 
Skokový pohár Vysočiny - kategorie A,B – rozdělí se celkem  100.000,- Kč v penězích. 
Kategorie C – poukázky 10.000,- kvalifikace ,poukázky - 10.000,- Kč finále   
Kategorie D – 10.000,- Kč + 3x zapuštění – kvalifikace, 10.000,- Kč - poukázky 
       
Drezurní pohár Vysočiny kategorie A i B po 10.000 Kč 
- Uzavřít smlouvy se sponzory. 
Návrh byl schválen 
 
Hodnocení závodů na Dvorečku – J. Grodl, S. Šamal 
Rozpisy – Fr. Háva – je třeba stanovit pravidla pro hobby závody ve všestrannosti. 
 

6. Různé  
– D. Simovski – zaplatil přes účet poplatek do SPV 29.5. na účet oblasti byl připsán až 1.6.  
Statut určil termín zaplacení do konce května, ale neříká zda se jedná o připsaní na účet 
oblasti, či poukázání úhrady. Po diskusi rozhodli členové OV uznat termín úhrady a započítat 
výsledky v Proseči. Pro příští ročník statut v tomto dopracovat.  
Fr. Háva odstoupil v reakci na toto rozhodnutí ostoupil z funkce administrátora SPV. 
 
- Družstva na mistrovství oblasti – zvolit vedoucího družstva – napsat na přihlášku, o 

sestavení družstva se postarají členové OV z jednotlivých mikroregionů.  
- Z.Ságl - Kurz pro stavitele tratí – malý zájem 
- Zrušené závody – Proseč – 9.5. a Dvoreček  9.5. – malý počet přihlášených startujících – 

schváleno osvobození od  poplatku 2.000,- Kč za zrušení závodů. 
- Schváleno pro účastníky MČR – zakoupit tričko, čepici. 
- Sekretářce chválen limit na koupi počítače do 20.000,- Kč. 
 
OV odsouhlasil finanční příspěvky pro rok 2015: 
MO –  1.místo -  3.000,- Kč 
 2. místo – 2.000,- Kč 
 3. místo – 1.000,- Kč 
MO – pony -  1.místo -  1.000,- Kč 
  2. místo – 600,- Kč 
  3. místo – 400,- Kč 
 
MO - Družstva - 1.místo -  6.000,- Kč 
  2. místo – 4.000,- Kč 
  3. místo – 2.000,- Kč 
 
MČR –  1.místo -  5.000,- Kč 
 2. místo – 3.000,- Kč 
 3. místo – 2.000,- Kč 
 
  1.000,- Kč za pro dvojici, která dokončí soutěž  
 
Příspěvky na pořádání   - OM – 2.500,- Kč 

Skoky na styl – 2.000,- Kč 



Pořádání skok. soutěže st. „S“ – 3.000,- Kč 
Drezurní závody – 3.000,- Kč 
Časomíra s panelem – 1.000,- Kč (obsluhu platí pořadatel) 
 

 
 

10.6.2015 
 
Zapsala                                                                                                        odsouhlasil 
Jana Bambuchová                                                                                      Ing. Zdeněk Studenec 


