
 

 

Zápis ze schůze OV Vysočina – 28.4.2015 v Jihlavě 
 

Přítomni:  ing. Zdeněk  Studenec,   Jaroslav Grodl,  Jiří Vejmělek, Jan Emmer, Petr Košťál, Magda 
Škardová, Zdeněk Hrnčíř,  Jana Bambuchová 
Hosté: František  Háva, L. Krajíček, St. Šamal 
 
Zahájení – ing. Studenec 
 

 
1. Zásady jednání nového OVV 

a) Návrhy na důležitější rozhodnutí předkládat předem předsedovi, případně ostatním 
členům OV. 

b) Diskuse je vítána –hledáme nejlepší řešení 
c) Nebudeme se uchylovat k osobnímu napadání 
d) Hledáme nejlepší řešení pro jezdecký sport na Vysočině, ne pro jednotlivce či jednotlivé 

skupiny 
e) Chceme maximální hospodárnost se svěřenými prostředky 
f) Všichni máme právo na informace – vyžadujeme je pro svoje rozhodování 
g) Zasedání OV i sport. Komise jsou veřejná a přístupná pro všechny, termíny schůzí a zápisy 

jsou zveřejňovány na webu 
 

2. Ustavení sportovní komise, jako poradního orgánu OV – předkládá  návrhy a doporučení – 
rozhoduje OV 

               Návrh na předsedu – J. Grodl – schváleno 
 Počet členů – 7 – schváleno – subjekty můžou nominovat jednotlivé členy komise. 
Doporučeno zvolit zástupce z jednotlivých disciplín. Schválení   proběhne na další schůzi OV. 
Zároveň bude stanoven i  tajemník (zapisovatel). 
 

3. Informace  z Rady ČJF: kompletní zápisy na   http://www.cjf.cz/organizace/rada/ 
Předseda informoval o jednání posledních dvou schůzí rady ČJF,  

 
4. Příprava celostátní konference – 6.5.2015 – Delelgáti by měli podpořit kandidáty, navržené 

na oblastní konferenci.  
Podnět na konferenci k diskuzi – J. Vejmělek -  zda by bylo možno přehodnotit nutnost 
drezurních rozhodčích na soutěžích nižší úrovně (možnost využití rozhodčích všestrannosti). 

  
Upozornění, že je při drezurních závodech nutnost přítomnosti drez. rozhodčího na       
opracovišti. 
Upozornění pro pořadatele závodů – dbát na důsledné vkládání rozpisů a nadefinování 
jednotlivých soutěží do nového elektronického systému, aby bylo umožněno se elektronicky 
přihlašet. Na webu ČJF je videonávod, případné problémy - kontaktujte administrátora 
systému na e-mailu: gallop@acedesign.cz 
 

5. Zahájení jezdecké sezony – uspořádány hobby závody v Humpolci , drez. závody v Proseči, 
ZZVJ v Havl. Brodě. Upozornění na přítomnost zdravotníka na ZZVJ. 

http://www.cjf.cz/organizace/rada/
mailto:gallop@acedesign.cz


6. Statut SPV – úprava:  soutěže na limitovaný čas pouze pro kategorii D – rozhodovat bude 
pouze výkon (trestné body) 
Kvalifikační pořadí bude určeno z 2/3 nejlépe hodnocených uskutečněných parkurů a podle 
kterého budou rozděleny fin. dotace pro kvalifikaci. 
 
Výsledky ze soutěže družstev se do SPV nezapočítávají. 
Do tabulky je třeba doplnit oddíl, sponzor (případně majitel a chovatel, pokud budou 
informace k dispozici). 
 

 
7. Drezurní pohár  -  je třeba pořídit 2x motýlí křídla + 1 x motýlí křídla do SPV. 
8.  P. Háva informoval o schvalování rozpisů – ještě nedodán rozpis z JK Niss. 

Rozpisy  na hobby závody musí být doručeny ke schválení nejpozději 1 měsíc před konáním. 
 

9. Sponzoři SPV – přislíbeno: ČEZ, ZD Částrov, Equicov, IPC plast Žirovnice, ing. Čapek, p. 
Kalenda Kněžice, p. Doucha,  Kamír &Co., p. Hrnčíř, p. Navrátil. 

 
Webové stránky – L. Krajíček 
 
Zajistit trička pro účastníky SPV a DPV + sponzory. 
 

10.Různé: 
Nový tiskopis na hodnocení závodů připraví J. Grodl 
Schváleny loga na SPV a DPV. 
Podpisový vzor k účtu oblasti místo p. Ságla bude mít p. Grodl. Podepsat podpisový vzor je 
třeba v Praze 
Sekretářka objedná kokardy a medaile na oblastní mistrovství. 
Schválen nákup upgrade antiviru na 3 roky pro počítač oblasti. 
Sekretářka připraví cenovou nabídku na nový počítač – původní již zastaralý a nevyhovující. 
Vedoucím skokového družstva byl určen ing. Sukdolák. 
Sekretářka na nové webové stránky dá seznam oddílů s kontakty a průběžně bude 
zveřejňovat výsledky ze závodů. 
 
 
 

 
4.5.2015 
 
Zapsala                                                                                                        odsouhlasil 
Jana Bambuchová                                                                                      Ing. Zdeněk Studenec 


