Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 20.2.2015 v Češnovicích
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, ing. Jana
Kreidlová, mgr. Kateřina Hanušová a sekretář oblasti Antonín Husák.
1. Příprava oblastní konference.
2. Přestup subjektu. OV schválil přestup subjektu JK Epos z Východočeské oblasti ČJF.
3. OM 2015. OV rozhodl, že obtížnost oblastních mistrovství pro rok 2015 zůstane ve všech
kategoriích i disciplinách stejná jako v loňském roce. Ve stejné výši zůstanou také odměny
medailistům a pořadatelům OM.
4. Zachování webových stránek. OV rozhodl, že původní webové stránky Jihočeské oblasti
zůstanou zachovány minimálně v roce 2015. Na novém centrálním webu ČJF nefungují
aktuality na mail a web je nepřehledný.
5. Dopis Z. Balouškové. Z. Baloušková zaslala OV dopis, v němž si stěžuje, že její dcera
není zvána v dostatečné míře se dvěma poníky na soustředění mládeže podporované oblastí a
že na poslední termín nebyla pozvána vůbec. Ing. Zuzana Horká, která má v OV tato
soustředění na starost, situaci vysvětlila. Přihlášených jezdců do skokových soustředění je
letos 32, mnozí se 2 pony či koňmi. Aby trenér mohl takový počet zvládnout, musí vždy
někteří jezdit v jednom dni daného turnusu s jedním koněm a další den mohou vzít dva.
Netýká se to pouze dcery Z. Balouškové. Ta v polovině ledna zaslala ing. Horké stížnost, a
přestože jí byla zaslána odpověď, v termínu 25. ledna nevyužila ani nabízenou neděli se 2
koňmi. Před dalším turnusem soustředění (termíny dlouhodobě visí na webu) již žádný zájem
o účast neprojevila. Není v silách pořadatele obvolávat rodiče 32 jezdců. Ti, kteří se
pravidelně zúčastňují, jsou automaticky zařazováni do rozpisů, jezdci, kteří se z nějakého
důvodu při některém termínu odhlásí, se příště sami znovu ozývají a potvrzují účast. Pokud se
bude dcera Z. Balouškové chtít zúčastnit dalšího soustředění, musí potvrdit účast a bude
zařazena do rozpisu lotů.
6. Jihočeské poháry dětí a juniorů. Také v roce 2015 proběhnou Jihočeské poháry ve
skocích i drezuře, konečná pravidla budou zpracována a co nejdříve vyvěšena na webu JČ
oblasti.
7. ZZVJ, kurz rozhodčích. Zatím není dostatečný počet přihlášených k vypsání termínu
ZZVJ. Zájemci o složení ZZVJ by se měli předběžně hlásit u sekretáře oblasti, jakmile se
dosáhne minimálního počtu 8 dvojic, vypíše se termín. OV dále žádá zájemce o absolvování
kurzu a zkoušek rozhodčích, aby rovněž svůj zájem projevili sekretáři oblasti. V případě
počtu kolem 7-8 zájemců vypíše kurz Jihočeská oblast.
Zapsala mgr. K. Hanušová, dne 22.2. 2015

