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Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 26.8.2015 v Zahájí
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, ing. Jana
Kreidlová, mgr. Kateřina Hanušová a sekretář oblasti Antonín Husák.
1. Změny v kalendáři závodů – prominutí poplatku. Závody plánované na 18. 7.
v Mažicích byly zrušeny pro velmi nízký počet přihlášených jezdců. Při MČR všestrannosti
na Borové v termínu 18.-20.9. proběhnou i otevřené soutěže. Pořadateli bylo VV sděleno, že
rozpis na otevřené soutěže nelze spojit s rozpisem na MČR – vzhledem k tomu se musí pro
otevřené soutěže vytvořit nové číslo závodů, ačkoli probíhají souběžně – nejedná se o nové
závody. Termín oblastního mistrovství ve skocích v Políkně byl na žádost OV o týden
přesunut (z 12.-13. 9 na 19.-20. 9.) kvůli termínové shodě s ČSP v Hořovicích, kterému by
seniorští jezdci dali přednost před OM. Červnové oficiální závody v Přeštěnicích byly zrušeny
z důvodu vyhoření technického zázemí kolbiště, v září pořadatel uspořádá pouze hobby. Výše
uvedeným závodů odpouští OV poplatek za změnu v kalendáři závodů (část, která jde oblasti)
a zároveň žádá VV o odpuštění části poplatku určené centrále ČJF, protože se v žádném
z případů nejedná o změnu úmyslně zaviněnou pořadatelem.
2. Nové hobby závody. OV schvaluje termín nových hobby závodů ve Slapech pořádaných
JK Frea – 26. září 2015.
3. Žádost pí. Matušková. OV obdržel žádost pí. Matuškové na úhradu nákladů na ustájení
při skokovém MČR dětí a juniorů. Syn paní Matuškové Lukáš byl přihlášen do soutěže
juniorských družstev, ale družstvo se bohužel na závodech nepodařilo sestavit, protože
jezdkyně s více koňmi v jednotlivcích chtěly absolvovat se všemi první kolo jednotlivců a
poté již nesměly nastoupit do soutěže družstev. Lukáš Matuška proto s koněm ze závodů
odjel, protože měl kvalifikaci pouze na družstva. Pořadatelé nechtěli odpustit objednané
ustájení, přestože mají pevné boxy v hale a nemusí ho předem objednávat. Jezdec tedy
ustájení uhradil, přestože ho nevyužil. OV odsouhlasil příspěvek ve výši 1000,- Kč.
4. Nákup vodního příkopu. OV znovu projednával situaci s nákupem vodního příkopu.
Původně uvedená cena 1900 EUR plus DPH platí pouze při 3 objednaných kusech, další 2
zájemci zatím své objednávky u dodavatele nepotvrdili. OV rozhodl, že do příští sezony je
vodní příkop nutný zakoupit a pokud se ostatní zájemci nerozhodnou, bude vodní příkop
zakoupen i bez slevy (tj. za 2100 EUR plus DPH). OV ještě přímo osloví německého
dodavatele.
5. Školení nových rozhodčích. OV se rozhodl uspořádat školení nových rozhodčích pro
skoky a drezuru. Předběžný harmonogram: zahájení v lednu 2016, praxe během sezony 2016,
závěrečné testy na podzim 2016. Jako lektoři byli osloveni ing. Šímová, ing. Šíma, J. Paleček
a V. Čmolík. Účastnický poplatek přibližně ve výši 3000,- Kč, místo školení České
Budějovice.

6. Zvýšení kvalifikace rozhodčích. OV doporučuje skokové komisi a výkonnému výboru
ČJF Antonína Husáka ke jmenování rozhodčím specialistou pro skoky. Předepsanou praxi
doložil. OV dále doporučuje jmenování Luboše Kozáka národním rozhodčím pro skoky.
Předepsanou praxi rovněž doložil.
7. Věcné ceny OM. OV schválil objednání keramických cen pro OM u Vandy Pertlové,
v ceně 1000,- Kč za sadu.
8. Reprezentační kšiltovky a trička. Na MČR pony bylo zhotoveno 9 ks triček s logem
oblasti pro účastnící se jezdce – kvůli plánovanému nástupu. Všichni letošní účastníci MČR
dostali od oblasti kšiltovky s logem oblasti. Obojí zhotoveno firmou Crossing s.r.o.: kšiltovky
v ceně 67,- Kč včetně výšivky, trička v ceně 116,- Kč včetně výšivky.
Zapsala mgr. Hanušová, dne 3.9. 2015

