Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 30.6. 2014 v Zahájí
Přítomni: Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, mgr. Kateřina Hanušová, ing. Jana
Kreidlová, ing. Jiří Mayer a sekretář oblasti Antonín Husák
1. Nominace MČR Martinice. OV sestavil přihlášku jednotlivců i družstev na MČR ve
skocích, po zkonzultování výkonnosti jednotlivých dvojic přihlášených do soutěže družstev
vybral Luboš Kozák 8 dvojic nominovaných do dvou jihočeských družstev, ostatní budou
náhradníky pro případ zranění některého koně či jezdce. Šéfem jihočeské ekipy v Martinicích
byl jmenován ing. Jiří Mayer. Konečná nominace družstev proběhne až přímo v Martinicích,
před schůzkou zahrnující losování pořadí. Celá přihláška bude od 1.7. zveřejněna na webu
jihočeské oblasti.
2. Přidání hobby závodů do kalendáře. Dodatečně schváleno pořádání skokových hobby
závodů v Kadově 3.5. (původně neschválené závody, pořadatel JK Zofi nakonec zaslal rozpis
ke schválení a dodržel PJS) a další už předem nahlášené na 26.7.2014. Další nové skokové
hobby závody plánují v Rančicích na 27.9. s výškou od 70-110 cm – schváleno.
3. ZZVJ v Dubenci. Vzhledem k dostatečnému počtu přihlášených účastníků schváleno
konání ZZVJ v Dubenci 1.7. 2014. ZZVJ, které se měly konat 4. 7. 2014 v Borotíně byly
zrušeny pro nedostatek přihlášených.
Návrhy oblasti VV ČJF:
1. Bronzový odznak pro rozhodčí všech disciplin:
Jihočeský OV se připojuje k návrhu karlovarské oblasti, aby se do dokumentu vzdělávání
zapracovala povinnost, že kandidát na rozhodčího všech disciplin musí být držitelem
minimálně bronzového výkonnostního odznaku nebo splňuje či v minulosti splňoval
podmínky pro jeho udělení, a aby tyto podmínky platily i pro zvýšení kvalifikace
z rozhodčího na národního rozhodčího a specialistu. Dále navrhujeme, aby tuto povinnost
museli splňovat i styloví rozhodčí, a to i ti již stávající – po praktických zkušenostech
s hodnocením stylových soutěží rozhodčími, kteří tuto podmínku nesplňují. Dále navrhujeme,
aby stávající národní nebo specializovaní rozhodčí, kteří výše uvedené podmínky nesplňují,
nesměli vykonávat funkci hlavního rozhodčího na závodech kategorií A a B. Bez dostatečné
jezdecké praxe skutečně nelze řadu případů objektivně posoudit a může docházet
k rozhodnutím, která reflektují nepochopení aktuálního problému soutěžící dvojice.
2. Častější zasedání Rady ČJF:
V reakci na rozeslaný právní rozbor Odpovědnost statutárního a jiného orgánu ČJF navrhuje
Jihočeský OV, aby byla Rada ČJF svolávána častěji než po půl roce, jak je tomu nyní (např.
v roce 2011 byla čtyři zasedání, v roce 2012 šest zasedání), a aby jí VV ČJF předkládal
daleko podrobnější informace o rozpočtech jednotlivých investic a zakázek, výběru firem,
které pro ČJF vykonávají zakázky a služby a dále o podpoření různých akcí, které nejsou
jednotlivě rozčleněné ve schválených rozpočtech (jako např. již proběhlého Styl šampionátu
ve Svinčicích, jezdeckého festivalu v Lysé či různých galavečerů apod.).
3. Podrobnější členění formuláře Rozpočtu:

Dále oblast navrhuje zavedení podrobnějšího členění formuláře Rozpočtu. Mají-li volení
členové Rady ČJF zodpovídat za rozpočet celé ČJF, který schvalují, je třeba, aby byly
jednotlivé položky ve Výdajích podrobněji rozepsané, a to zejména následující kapitoly:
SCM (aktuálně řádky 16-20) – rozdělení výdajů v jednotlivých centrech na položky za
trenéry, ustájení a pronájem areálu (haly);
Výdaje disciplin (řádky 60 až 77) – rozepsání výdajů pro jednotlivé discipliny na více
položek;
Propagace, reklama, PR a marketing – položka „z centrálního rozpočtu ČJF“, řádek 50, by
se měla rozčlenit podrobněji;
Investice – položka „ostatní (vč. opravy a udržování)“, řádek 90, podrobnější členění v části
centrální ČJF
4.
Usnesení
Rady
z 3.12.
2013:
Na svém zasedání 3.12. 2013 se Rada ČJF usnesla na potřebě vytvoření koncepce ČJF, na
kterém se budou podílet všechny orgány ČJF, které obdrží od VV zadání do 31.1.
s předpokladem dokončení koncepce k 30. 6. 2014 – na zasedání Rady 28. 5. 2014 se tato
tematika vůbec neřešila a VV nijak neinformoval o stadiu, v němž se příprava koncepce
nachází.
Zapsal: Ing. Jiří Mayer, dne 9.7. 2014

