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Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 9.10.2014 v Zahájí
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, mgr. Kateřina
Hanušová, a sekretář oblasti Antonín Husák, omluvena ing. Jana Kreidlová

1. Refreshingy. OV schválil termíny refreshingů rozhodčích a stavitelů parkurů. Refreshing
rozhodčích pro skoky, všestrannost proběhne 8. listopadu od 9 hodin v ZH Písek. Refreshing
stavitelů parkurů proběhne rovněž v ZH Písek, dne 23. listopadu.
2. OM dětí v drezuře. Při prošetřování případu startu Z. Houškové na drezurním OM dětí v
rámci květnových závodů na Vondrově, kdy jezdkyně nesplňovala podmínky pro účast,
protože neměla licenci na velké koně, bylo zjištěno, že stejným způsobem porušily pravidla
také další tři jezdci umístění na 6., 8. a 9. místě. Tyto dvojice byly ze soutěže rovněž
diskvalifikovány.
3. Poděkování vítězům MČR. OV děkuje za skvělou reprezentaci naší oblasti dvojicím
vítězným na MČR: Barbora Kamírová – Christo (JK Borová) na MČR ml. jezdců ve
všestrannosti, Jana Táboříková – Riki (JK Falea) na MČR pony v drezuře dětí 8-12 let. OV
schválil odměnu pro každou z jezdkyň ve výši 5000,- Kč.
4. Soustředění pro mládež. OV rozhodl, že se v zimě 2014/2015 bude pokračovat v již
osvědčených soustředěních pro mládež. Skokové lekce povede Roman Drahota v JK Tandem
Dubenec, drezurní Petra Miki Civišová na Vondrově. Termíny budou upřesněny po dohodě
s lektory. Podmínkou je účast minimálně 8 jezdců na daném termínu soustředění. Odměny
lektorům uhradí OV, účastníci si zaplatí nájem haly.
5. Zkušební trénink military. Dne 27. října proběhne zkušební trénink všestranné
způsobilosti na krásné krosové dráze na Borové pod vedením P. Vaňka. K účasti jsou zvány
všechny děti a junioři, včetně pony jezdců.
6. Zvýšení poplatků ČJF. OV znovu vyjadřuje nesouhlasné stanovisko k tématu zvyšování
členských poplatků ČJF. ČJF každoročně vybere od svých členů přes 10 milionů korun, které
jsou v daňovém přiznání uvedeny jako členské příspěvky, tudíž v průměru na hlavu výrazně
převyšujeme případný požadavek MŠMT na minimum 500 Kč. V žádném jiném sportu se
nehradí poplatky za licence koní ani žádné podobné příspěvky a v mnoha sportech jsou i
členské poplatky nižší než 100 Kč vybírané ČJF. ČUS rovněž vyjádřila nesouhlas
s vyžadováním povinného minimálního příspěvku ve výši 500 Kč u dospělých a jedná na toto
téma s MŠMT.
7. Hobby Políkno. Dodatečně byly schváleny skokové hobby závody v Políkně, které se
budou konat 15. listopadu.

Zapsala: mgr. K. Hanušová

