
 

 

Zápis ze schůze OV Vysočina – 2.9.2015 v Jihlavě 
 

Přítomni:  ing. Zdeněk  Studenec,   Jaroslav Grodl,  Jiří Vejmělek,  Magda Škardová, Zdeněk Hrnčíř, 
Petr Košťál, Jan Emmer, Jana Bambuchová, S. Šamal 
 
 
 
Zahájení: ing. Studenec 

1. Příprava a zajištění  SPV:  zajištění cen  - Z. Hrnčíř – poukázky na připuštění – ke každému 
1.místu. 
Věcné ceny – poukázky na 40 pytlů krmiva (pro všechny účastníky) 
Floty a poháry objednány, pro účastníky sekretářka zajistila trička. 
Nafukovací  brána – zajištěna 
 
Postupující do finále SPV: 
Kategorie A – 2/3 = 9 (pokud bude mít účastník kvalifikované 2 koně, jeden se škrtá  a   
postupuje  10. v  pořadí                                                      
                   B -  2/3 = 9 
                   C – 2/3 = 11 
                   D – všichni a body se sčítají 
 
Lukáš Krajíček zajistí výsledky SPV. 
 
Finanační ceny dle tabulky i za kvalifikace budou vyplaceny na účty (nutno nahlásit sekretářce 
oblasti) 
 
Byly zaslány sponzorům SPV smlouvy a po jejich vrácení budou vystaveny faktury. 
 
Návrh na úpravu rozpisu finále SPV – soutěž „Z“ – následné rozeskakování). Bude vyřešeno 
na místě. 
 
K 80. narozeninám předat p. Beránkovi dárkový koš a pohár. 
 
 
 
 

2. Zhodnocení sezony – J. Grodl:  
 

Kladné hodnocení drezurního poháru a zejména chování účastníků z Vysočiny sborem 
rozhodčích. 
DPV – kat. A – 18 a  kat. B – 10 účastníků. 
Ing. Škardová rozeslala dotazníky ohledně připomínek k DPV. 
V příštím roce je třeba zkoordinovat termíny závodů, je požadavek na 2 drezurní obdélníky a 
více kvalif. kol drez. poháru. 



Pro příští sezonu je nutné statut SPV a DPV dopracovat na základě připomínek z jednotlivých 
subjektů. Připomínky shromáždí a projedná sportovní komise a předloží návrh OV nejpozději 
do konce února 2016. 
 
Plán akcí na zimní období 2015-16: 
Březen – refreshing rozhodčích 
Z.Hrnčíř domluví skokový seminář – p. Vachutka – Proseč   
M.Škardová zajistí drezurní semiář - ing. Habásková  - Luka nad J. 
Vyhodnocení  roku  2015 – Hybrálec (předběžný termín 23.1.) - zajistí Grodl, Vejmělek, 
MČR skoky – skoková komise zváží, kdo bude vedoucím ekipy na příští rok - návrh Z.Hrnčíř. 
 
Návrh na měření poníků – domluvit místo a datum pro celou oblast, aby se snížily náklady. 
 
Schůzka pořadatelů závodů – začátkem listopadu. 
Propagovat stylové soutěže. 
 

3. Zajištění ZZVJ Dvoreček – 12.10.2015 – Komise: Z. Kusý,  J. Emmer,  J. Grodl 
 

4. V bodu různé: 
- Upozornění pro pořadatele hobby závodů – musí být schválený rozpis – nelze vypisovat 
neschválené hobby. 

   - Další schůze – 26.10. v 17,00 v Jihlavě v restauraci Venuše. 
 - J.Emmer a S.Šámal vznesli kritiku přístupu sekretářky oblasti ve vztahu ke Dvorečku a 
k evidenci rozhodčích a funkcionářů a jejich zařazení do kategorií. 

 
 

 
 

7.9.2015 
 
Zapsala                                                                                                        odsouhlasil 
Jana Bambuchová                                                                                      Ing. Zdeněk Studenec 


