ZÁPIS
z jednání Rady ČJF dne 14.9.2005
Přítomni : Pecháček, Sedláček, Drbal, Oulický, Mentlík, Nágr, Procházková, Pejos,
Trojanec, Schwarz, Metelka, Vítek, Theimer
Omluveni: Hudeček
1. Rada projednala zápis z posledního zasedání Rady 20.4.2005 – schválen bez
připomínek
2. Čerpání rozpočtu – k 30.6.2005 – písemný materiál
3. ing.Pecháček informoval o činnosti agentury Peron a navrhuje prodloužit smlouvu do
31.12.2005. Pokud agentura nesežene sponzora nebo nepodnikne další významné
kroky k propagaci jezdectví nebude již dále smlouva prodloužena – schváleno
4. ing.Pecháček informoval o uzavření dohody s AUT, HUN a POL NF o účastni na
národních závodech na národní licence. Dohody jsou již v platnosti. V jednání je stále
smlouva s GER NF, která ale pravděpodobně nebude se strany GER NF akceptována
5. smlouva s pořadatelem CSIO uzavřená v loňském roce je v nahlédnutí na sekretariátu
ČJF
6. ing.Pecháček informoval o průběhu schůze na téma SCM. Zápis z této schůze byl
odeslán se zápisem VV 10.8.2005 členům VV, Rady, manažerům a oblastním
sekretářům
7. ing.Pecháček informoval o schůzce ing.Šretra a Dr.Pávka (ekon.ředitel ČSTV)
ohledně problematiky JM-oblasti a financování
8. ČSTV zatím nebylo úspěšné v jednání s poslaneckou sněmovnou o plánovaném
zákonu o silniční dopravě. Jednotlivé svazy, kterých se nový zákon bude týkat
odevzdají své připomínky Dr.Poupětovi (právní oddělení ČSTV). ČSTV bude
pokračovat v jednání s posl.sněmovnou. Jednotlivé oblasti zašlou připomínky na
sekretariát ČJF do 15.10.2005
9. ing.Pecháček upozornil, že do přihlášek z oblastí na MČR (týká se jen d.J.Y) je nutné
psát rok narození jezdce, nikoli věk, aby se předešlo případným nepříjemnostem jako
v případě letošního MČR J ve skákání.
10. Rada projednala návrhy ze zápisu oblasti B (stř.Čechy):
- organizátor ZZVJ (ve všech disciplínách) je povinen zajistit lékařskou službu
při konání praktické části
- povinná přítomnost sanitky na závodech nebyla schválena – dále dle
stávajících pravidel (lékařská služba)
- Zápis B-oblasti obsahuje výhrady ke kvalifikaci a úrovni rozhodčích a
navrhuje častější proškolování. Mgr.Sedláček vysvětlil vzdělávací systém a
systém školení.
11. ing.Pecháček informoval o návrhu projektu TV Galaxie na 14denník s tématikou
jezdeckého sportu. Další jednání se uskuteční do 31.12.200512. ČJF musí vypracovat nový Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu
zvířat – podle nového znění zákona 149/2004-vyhláška 192/2004. do 31.12.2005
13. p.Pejos a ing.Nágr navrhují zjednodušit kvalifikace pro MČR skoky ve všech
kategoriích nebo prodloužit období, kdy je možné kvalifikace plnit. Skoková komise
k tomuto přihlédne při tvorbě STP a kvalifikací 2006
14. ČJK Karlovy Vary požádal o možnost uspořádat ME-J,Y ve skákání v roce 2007 nebo
později. Žadatel musí navrhnout datum pořádání a předloží finanční krytí celého
podniku – projedná ing.Nágr

15. Upozorňujeme všechny předsedy oblastí, že prostředky na talentovanou mládež ze
státního rozpočtu nejpozději do 15.11.2005
Rada ČJF schválila
-

-

-

přesun 25.000,- v rozpočtu komise spřežení z peněz na reprezentaci do peněz
na školení
přesun 30.000,- v rozpočtu komise vytrvalosti z peněz na reprezentaci na
příspěvek pořadateli CEI 2005.
Zvýšení cestovného na 5,-/km –platnost od 1.10.2005
Zvýšení odměn pro rozhodčí: Hlavní rozhodčí – 1200,-/den
Předseda odvol.komise – 1200,-/den
Člen odvol.komise – 1000,- /den
Člen sboru – 1000,-/den
Hlavní komisař – 1200,-/den
Tech.delegát – 1200,-/den
Platné od 1.1.2006
zvýšení odměn komisařům na zkouškách (na všech kval.úrovních)
Hlavní komisař – 1000,- /den
Komisař – 800,-/den
Platné od 1.1.2006
konání MČR pony pouze v jedné výškové kategorii a to do 148cm a ve dvou
věkových kategorií – 8 – 12 let a 13 – 16 let.
Termíny konání MZ a MČR 2006. V případě MČR S-sen. byli ing.Nágr a
p.Pejos proti navrhovanému termínu a zdrželi se hlasování o tomto MČR

Přílohy:
-

zápis z jednání Rady z 20.4.2005
Kalendář MZ a MČR 2006
Dopis ČSTV k zákonu o provozu na pozemních komunikacích

