Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 9.9. 2013 v Zahájí
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, mgr. Kateřina
Hanušová a sekretář oblasti Antonín Husák. Omluvena: ing. Jana Kreidlová
1. ZZVJ. Sekretář oznámil přijetí několika přihlášek k ZZVJ. OV rozhodl o vypsání ZZVJ
v Holkově, termín bude zveřejněn po dohodě s organizátorem a komisaři.
2. Příspěvky pořadatelům OM. OV schválil příspěvky pořadatelům oblastních mistrovství
ve výši 5000,- Kč pro každého pořadatele:
Koně Vondrov za uspořádání OM v drezuře
JS Robin Jindřichův Hradec za uspořádání OM ve skocích (ml.jezdci, ženy, senioři,
družstva)
JK Borová za uspořádání OM ve skocích pony, dětí a juniorů
JK Paseky za uspořádání OM v enduranci.
3. Příspěvky na drez. soustředění. OV schválil zaslání příspěvků ve výši 500,- Kč na
výcvikovou lekci (vždy 2 lekce) jezdcům A. Onoprienkovi, P. Vávrové a P. Civišové při
soustředění s holandskými trenéry na Vondrově v termínu 16.-17. května. OV dále posoudil
žádost K. Boháčkové o příspěvek na další soustředění a schválil příspěvek ve stejné výši
(500,- Kč na lekci) každému jezdci z jihočeské oblasti, který se zúčastní soustředění
s holandskými trenéry na Vondrově v termínu 11. a 12. října 2013. Podmínkou je doložení
výkonnosti dvojice na stupni S (drezura). Jezdcům bude příspěvek proplacen až po
soustředění, jakmile pořadatel soustředění potvrdí jejich účast a úhradu nákladů.
4. Týmové vybavení. OV děkuje letošním účastníkům MČR, kteří se domluvili a zajistili si
jednotné oblečení s logem k reprezentaci oblasti. OV rozhodl pro příští rok zajistit
účastníkům všech MČR jednotné vybavení: buď kšiltovky nebo podsedlové dečky s logem
oblasti. Cenový rozpočet vypracuje ing. Horká a dále se rozhodne na příští schůzi OV.
5. Poplatky za změny v kalendáři. OV rozhodl o prominutí poplatku ve výši 2000,- Kč za
připsání závodů v Hrdějovicích a Přeštěnicích do kalendáře a za změnu termínu závodů JK
Borová (OM skoky pony, děti, junioři).
6. Čerpání rozpočtu 2013. Sekretář oblasti A. Husák informoval o čerpání rozpočtu
v měsících leden až srpen.
7. OM skoky a drezura. Vzhledem k velké popularitě a zvýšení počtu týmů v OM družstev
oproti loňskému prvnímu ročníku schválil OV finanční příspěvek i do soutěže družstev
(která proběhne za účasti minimálně 5 týmů) ve výši 6000,- Kč (3000,-; 2000,- ;1000,-),
platí již pro letošní rok. Dále OV rozhodl, že v příštích letech se budou jednotlivá družstva
nazývat dle okresu, který reprezentují, protože týmy tvoří jezdci z jednoho klubu nebo
okresu. Družstva se budou jmenovat např. České Budějovice 1, Písek 2 apod. OV se dále
rozhodl pro příští rok snížit obtížnost v kategorii skoky ženy z S** na S*. Ostatní
kategorie skokového OM zůstanou prozatím na stejné obtížnosti, soutěž ml. jezdců se
nenaplnila pro nedostatek jezdců této věkové kategorie, nikoli pro příliš vysokou obtížnost.
Diskutuje se obtížnost OM v drezuře, které pro nedostatek účastníků neproběhlo v
kategoriích juniorů a ml. jezdců – bude rozhodnuto na příští schůzi OV. Dále OV pro příští
roky rozhodl, že jezdec může ve všech kategoriích OM startovat se třemi koňmi, ale do
přeborové soutěže se mu bude započítávat pouze nejlepší výsledek.

8. Zimní soustředění mládeže. OV zhodnotil úspěšnost a finanční náročnost loňského
soustředění dětí a juniorů do 18 let v drezuře a ve skocích. OV schválil pro letošní zimu
soustředění ve stejném objemu (4 x víkend skokové soustředění, 2 x víkend drezurní
soustředění) a se stejnými trenéry (R. Drahota pro skoky, D. Křemenová pro drezuru).
Termíny a místa konání budou zveřejněné po dohodě s trenéry a pořadateli.
Zapsala mgr. Hanušová, dne 11.9. 2013

