Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 10.4. 2014 v Martinicích
Přítomni: Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, mgr. Kateřina Hanušová, ing. Jana Kreidlová,
omluveni ing. Jiří Mayer a sekretář oblasti Antonín Husák
1. Příspěvky pořadatelům na OM. OV schválil příspěvek pořadatelům oblastních mistrovství ve výši
5000,- Kč, pokud proběhnou přebory minimálně ve 3 věkových kategoriích. V případě, že se uskuteční 12 věkové kategorie, bude příspěvek snížen na 2000,- Kč.
2. Výhry pro nejúspěšnější jezdce OM. OV schválil výhry pro medailisty na OM ve stejné výši jako
v loňském roce, tj.: pro první tři umístěné v oblastních mistrovstvích všech disciplin a kategorií, které se
uskuteční a na startu bude minimálně 5 dvojic:
v kategoriích seniorů a žen: 6000,- Kč (3000-2000-1000) vyplacené v penězích
v kategoriích juniorů a ml. jezdců: 3500,- Kč (2000-1000-500) vyplacené v penězích
v kategorii dětí a pony: 2000,- Kč (1000-600-400) ve věcných cenách
3. Obtížnost OM. Obtížnost oblastních přeborů zůstává v drezuře i všestrannosti stejná jako
v předchozích
letech,
ve
skocích
došlo
k malým
změnám:
Pony: LP; děti na velkých koních: Z; junioři: ZL; ml. jezdci: L**; ženy: S* a senioři: ST* a družstva se
stejnými podmínkami jako loni ZL + L*
4. Jihočeský pohár dětí a juniorů ve skocích a drezuře. OV schválil seriál Jihočeských pohárů pro děti
a juniory ve skocích a letos nově i v drezuře. Příspěvky prvním třem umístěným byly schváleny ve výši:
Skoky
Kategorie dětí:
Věcné ceny ve formě poukázek ve hodnotě: I. 2000,- Kč; II. 1500,- Kč III: 1000,- Kč
Celkem 4500,- Kč
Kategorie juniorů:
Ceny vyplacené v penězích: I. 3000,- Kč; II. 2000,- Kč III: 1000,- Kč
Celkem 6000,- Kč
Drezura:
Kategorie dětí a juniorů na velkých koních:
Finanční ceny v hodnotě: I. 2000,- Kč; II. 1500,- Kč III: 1000,- Kč
Celkem 4500,- Kč

Kategorie jezdců na pony:
Finanční ceny v hodnotě: I. 2000,- Kč; II. 1500,- Kč III: 1000,- Kč
Celkem 4500,- Kč
5. Soustředění s holandskými trenéry na Vondrově. OV neodsouhlasil příspěvek na další soustředění
s drezurními trenéry na Vondrově – v loňském roce oblast tuto akci podpořila již dvakrát, na jaře i na podzim.
Pokud bude v letošním roce uspořádán podzimní termín, může OV s ohledem na finanční situaci zvážit
podpoření podzimního turnusu.
6. ZZVJ v Dubenci. Dne 3.4. 2014 proběhly v JK Tandem Dubenec ZZVJ. Dostavilo se celkem 20
účastníků, z toho 1 na opakování praxe a 1 na opakování teorie. Opakovanou zkoušku splnili oba účastníci, ze
zbylých 18 účastníků 3 nesplnili praxi, teorii splnili všichni.
7. Změny v kalendáři závodů. Z technických důvodů byly zrušeny akce plánované na 17.5. v Bohumilících
(endurance), 31.5. v Nemyšli u Tábora (drezura) a 11.10. v Březí u Českých Budějovic (endurance).
Vzhledem k vážnosti důvodů všech tří pořadatelů OV rozhodl o prominutí poplatku za zrušení závodů.

