Obj100

Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 25.3.2015 v Zahájí
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, mgr. Kateřina Hanušová a sekretář
oblasti Antonín Husák, omluvena ing. Jana Kreidlová
1. Termíny ZZVJ. Schváleny termíny ZZVJ: všeobecné 23. 4. v Dubenci, 8.5. vytrvalost Cehnice; 6. 7.
Borotín vytrvalost.
2. Odměna refreshingy. Schválena odměna Václavu Štěrbovi za zorganizování listopadových refreshingů
rozhodčích a stavitelů v Písku ve výši 2000,- Kč.
3. Seriál – vytrvalost. OV souhlasí se schválením seriálu vytrvalostních závodů, ale je třeba dořešit způsob
výpočtu žebříčku a další podrobnosti ve spolupráci s vytrvalostní komisí a s pořadateli jednotlivých kol.
4. Stížnost Z. Baloušková. OV projednal email Z. Balouškové z 25. února 2015. Přihláška dítěte nebo
juniora samozřejmě platí na celý seriál soustředění, ale účastníci potvrzují svůj zájem o účast na každém
z termínů (a případně přikládají své požadavky na časové upřesnění výcviku), protože děti během zimy
mohou být nemocné nebo se nezúčastní z jiného důvodu, a loty je třeba sestavovat na každý termín zvlášť
podle aktuálního zájmu. Podmínky specializace ZZVJ nebyly stanoveny – podmínkou účasti na drezurním i
skokovém soustředění mládeže bylo složení ZZVJ jakékoli specializace. Soukromý dopis zaslaný Z.
Balouškovou ing. Horké 21.1. 2015 zodpověděla adresátka samostatně a dopis včetně odpovědi vyvěsila na
soukromou nástěnku ve své vlastní hale, tudíž nemá OV s řešením této záležitosti nic společného.
5. Bezpečnostní háky. OV schvaluje zakoupení dvou sad bezpečnostních háků po deseti kusech, v ceně
přibližně 1000,- Kč za kus. Oblast disponuje jen dvěma sadami, nyní jsou bezpečnostní háky povinné i při
hobby závodech. Dále byl schválen nákup jedné fotobuňky v ceně ca. 15 000,- Kč.
6. Vodní příkop. OV zvažuje nákup vodního příkopu pro oblast k zapůjčování pořadatelům (rozměr ca. 4 m
průčelí a 2 m šířka). Do příští schůze bude proveden průzkum trhu a získány cenové nabídky.
7. Tištěná pravidla. OV rozhodl, že se letos nebudou kupovat tištěná pravidla pro rozhodčí, není příliš velké
množství změn, navíc na závodech už většinou bývá dostupný internet a tím i aktuální pravidla v elektronické
verzi.
8. Změna termínu hobby závodů. OV schvaluje změnu termínu hobby závodů v Políkně ze soboty 18.
dubna na neděli 19. dubna.
8. Stav členské základny. Sekretář seznámil členy OV se stavem členské základny pro rok 2015. Oblast
registruje 127 subjektů, 1374 členů, z toho 469 do 18 let. Z tohoto počtu vlastní jezdeckou licenci 434
členové, z toho 82 do 18 let.
Zapsala mgr. Kateřina Hanušová, dne 29.3. 2015

