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Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 14.1.2015 v Zahájí
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, ing. Jana
Kreidlová, mgr. Kateřina Hanušová a sekretář oblasti Antonín Husák,
Hosté pozvaní k disciplinárnímu řízení: ing. Hana Civišová (zástupkyně subjektu JK Falea),
p. Iveta Biňovská (odpovědná osoba – kůň Riki), Jana Táboříková (jezdkyně koně Riki)
1. Plánování plesu a oblastní konference. Vyhlašování a ocenění nejlepších jezdců jihočeské
oblasti proběhne na „Koňáckém bále“ v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou dne 14. 2. 2015 od
20 hodin. OV vybral Koně a Jezdce roku a zkontroloval seznam umístěných na 1.-3. místě ve
všech disciplinách a věkových kategoriích. OV dále schválil datum a místo konání oblastní
konference, která se bude konat 20. února od 17 hodin v Češnovické hospodě v Češnovicích.
Sekretář oblasti rozešle pozvánky.
Všichni členové stávajícího OV se rozhodli kandidovat do dalšího období. Sekretář oblasti
přijímá další návrhy kandidatur na členy OV.
2. Finanční odměny umístěným na MČR. OV jihočeské oblasti se rozhodl finančně
odměnit jezdce umístěné do třetího místa na MČR (včetně družstev) ve výši 5000,- Kč za 1.
místo; 3000,- Kč za 2. místo a 2000,- Kč za 3. místo. Vítězné týmy i jednotlivci už své
odměny obdrželi, vítězům v drezuře družstev budou k původní odměně ve výši 3000,- Kč
doplaceny 2000,- Kč, a výše uvedené odměny budou vyplaceny umístěným na druhých a
třetích místech.
3. Jmenování nár. rozhodčí. OV navrhuje ing. Hanu Civišovou ke jmenování národním
rozhodčím v disciplině drezura. Splnění podmínek pro tuto kvalifikaci již doložila drezurní
komisi.
4. Soustředění T. Nagel. OV se rozhodl opět podpořit účast jihočeských jezdců na
soustředění se špičkovým skokovým jezdcem a trenérem Tjarkem Nagelem, které proběhne
26.-28. února 2015 ve Všeticích. Podmínkou pořadatele je výkonnost jezdců – seniorů
minimálně S, u juniorů minimálně L. Konečný výběr účastníků si vyhradil pořadatel.
Uzávěrka přihlášek je 25. ledna 2015. Příspěvek oblasti bude ve výši 50 % poplatku za 3denní
soustředění – tj. 1800 Kč na koně. Vyplatí sekretář oblasti po předložení dokladu o zaplacení.
5. Rozpočet a odměna sekretáři. OV schválil rozpočet oblasti pro rok 2015 a odměny
sekretáři ve výši 9000,- Kč měsíčně na DPP.
6. Disciplinární řízení. Na návrh mgr. J. Perníčkové jako manažerky pony komise projednal
OV uvedené disciplinární provinění dvojice Jana Táboříková – Riki na závodech na Vondrově
dne 19.10. 2014. Jednání byli přítomni obvinění (viz výše).

Jezdkyně startovala ve dvou soutěžích na pony licenci, protože není držitelkou licence pro
velké koně, ačkoli si ona, odpovědná osoba Iveta Biňovská i zástupce subjektu jako
přihlašovatel uvědomovali, že kůň RIKI podle měření ze dne 21. 8. 2014 přesahuje povolenou
KVH pro pony – 149 cm s podkovou. OV rozhodl o diskvalifikaci dvojice z obou soutěží dne
19.10. 2014 a odpovědné osobě, p. Ivetě Biňovské, uložil disciplinární trest – peněžitou
pokutu ve výši 2000,- Kč. Současně je p. Biňovská povinna uhradit náklady řízení ve výši
1000,- Kč. Jedná se o první disciplinární provinění subjektu, jezdkyně i odpovědné osoby.
Zástupkyně subjektu uvedla, že kůň Riki byl během zimy oficiálně přeměřen a pro sezonu
2015 pro něj bude zažádáno o licenci velkého koně. Jezdkyni J. Táboříkové bude 12 let a po
složení ZZVJ bude moci startovat v soutěžích s velkými koňmi.
Sdělení a žádosti pro VV ČJF
1. OV vyjadřuje zklamání nad rozhodnutím VV neschválit kategorizaci skokových
jezdců připravenou Skokovou komisí ČJF. Kategorizaci připravovala Skoková komise
řadu měsíců, jejím základem byl systém úspěšně fungující v zahraničí a navíc byla pro
úvodní sezonu připravena s velkou benevolencí pro všechny zúčastněné (možnost
výběru kategorie jezdci, pořadatelům není nijak bráněno vypisovat otevřené soutěže),
aby bylo možné za provozu odhalit případné nedostatky a do dalších let je odstranit.
Vzhledem k tomu, že po podobném systému volá jezdecká veřejnost již řadu let a
umožnil by se vyhnout nekonečným startovním polím v soutěžích oblíbených závodů,
je velká škoda, že VV svým rozhodnutím zahodil nejen práci skokové komise, ale
z pohledu jezdecké veřejnosti i celý další rok.
2. OV vyjádřil nesouhlas s Návrhem provizorního rozpočtu ČJF pro rok 2015
zveřejněným Výkonným výborem. VV by měl při jednání Rady ČJF doložit zvýšení
plánovaných výdajů zejména v řádcích Mzdy – centrální ČJF, IT služby, Sportovní
příprava mezinárodní. OV navrhuje zpracování nové směrnice ČJF, která by VV
ukládala předkládat při rozhodnutí o zakázkách nad 50 000,- Kč alespoň průzkum trhu
(min. 3 cenové nabídky) a aby u zakázek nad 250 000,- Kč probíhalo klasické
výběrové řízení s předchozím oficiálním zveřejněním výzvy a zadávací dokumentace
na webových stránkách ČJF.
3. Vzhledem k výraznému navýšení plateb za cestovní náklady pro mnohé majitele pony
OV nesouhlasí s prováděním měření pony pouze prostřednictvím p. Holíka (viz zápis
z prosincového VV), vzhledem k tomu, že je v jihočeské oblasti k dispozici zkušený
inspektor chovu.
4. Výhrady k novému centrálnímu webu: obrazový banner je příliš velký, na menších
monitorech zabírá celou obrazovku červené sako Aleše Opatrného, úvodní disciplina
vždy skoky, visí dlouho a není vidět nic jiného. Bylo by vhodné banner zmenšit a
nejlépe posunout nahoru a tím zpřehlednit celé webové stránky. Na menších
monitorech se musí dlouho rolovat k požadovaným informacím. Dále není možné
zadat v dané oblasti aktualitu, která by automaticky odešla na maily registrovaných
uživatelů tak, jak to umožňují stránky naší oblasti.
Zapsala: mgr. K. Hanušová, dne 18. 1. 2015

