Jihočeská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 7.1.2016 v Zahájí
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, ing. Jana Kreidlová, mgr. Kateřina Hanušová
a sekretář oblasti Antonín Husák.
1. Rozpočet pro rok 2016. OV ČJF schválil vyplnění formuláře oblastního rozpočtu pro rok 2016,
dodaného z centrály, nákladové části. Výši příjmů zatím centrála nedodala.
2. Odměny sekretáři. OV schválil výši odměn sekretáři oblasti ve stejné výši jako v roce 2015.
3. Nákup tiskárny. OV schválil nákup tiskárny pro sekretáře oblasti (původní tiskárna
dosloužila). Byla objednána černobílá laserová tiskárna Xerox Phaser 3260V v ceně 3449,- Kč
vč. DPH.
4. Soustředění Tjark Nagel. OV rozhodl o příspěvku pro jihočeské jezdce, kteří se zúčastní
soustředění s vynikajícím německým trenérem Tjarkem Nagelem. Soustředění proběhne ve
Všeticích v termínu 11.-13.3. 2016, pořadatel požaduje u jezdců minimálně výkonnost skok
S a uzávěrku přihlášek s výběrem účastníků provede 15. 2. 2016. Podpora oblasti bude ve výši
poloviny kursovného – tj. 1800,- Kč na jednu dvojici.
5. Nákup vodního příkopu, bazénu, oblastního skoku. V průběhu prosince byl objednán vodní
příkop 4 x 3 m a bazének 2 x 3,5 m pod překážky od firmy P. Holešovského (celkem 67 950 Kč
vč. DPH) a skok s logem oblasti od Kovářství Kubias v ceně 22966,- Kč vč. DPH. Přijaté faktury
byly uhrazeny, dodání překážek by mělo proběhnout v lednu 2016.
6. Výběr oceněných na ples. OV se dohodl na výběru oceněných jezdců oblasti za rok 2015 a
odsouhlasil odměny pro oceněné. Předání proběhne na plese v Parkhotelu Hluboká nad
Vltavou dne 13.2.2016. Oceňovaným budou objednány a uhrazeny lístky na ples.
7. Oblastní mistrovství 2016. OV rozhodl, že se obtížnost jednotlivých kategorií v žádné
z disciplín nebude měnit a zůstane stejná jako v loňském roce. Jedinou změnou bude
rozhodování v kategorii dětí ve skocích – bude se hodnotit na styl jezdce. Při skokovém OM
bude v případě shody tr. bodů rozeskakování na všech medailových místech, i v soutěži
družstev. Pro všechny disciplíny platí, že jezdec může startovat v OM na maximálně 3 koních,
ale do konečného pořadí se mu bude počítat pouze nejlepší dosažený výsledek – nemusí si
tedy koně do přeboru vybírat před zahájením soutěže. Odměny pořadatelům OM a podpora
OV pro umístěné na OM rovněž zůstávají stejné jako v roce 2015.
8. Finanční odměny umístěným na MČR. OV jihočeské oblasti se rozhodl finančně odměnit
jezdce nebo oblastní družstva, umístěné na 1.-3. místě na MČR, ve výši 5000,- Kč za 1. místo;
3000,- Kč za 2. místo a 2000,- Kč za 3. místo.
9. Místo konání ZZVJ. Schválená místa pro konání ZZVJ zůstávají: Dubenec, Holkov, Kadov,
Políkno. V těchto areálech jsou odpovídající podmínky pro korektní skládání ZZVJ. Případné
jiné místo ZZVJ musí schválit OV. ZZVJ se budou vypisovat průběžně, jakmile se naplní
minimální počet 8 zájemců o složení. Předběžné přihlášky je třeba zasílat sekretáři oblasti.
10. Problémy s výsledky vytrvalostních závodů. Dle pokynů pro pořadatele zveřejněných na
webu České jezdecké federace mají všichni pořadatelé akcí konaných pod hlavičkou ČJF
povinnost zasílat výsledky svých závodů zadané v programu Gallop, aby bylo možné je
zapracovat do databáze. Pořadatel má možnost nechat si výsledky zadat za úhradu někým,
kdo licenci programu vlastní. Zajištění zaslání výsledků v této podobě je povinností každého
pořadatele a náklady nemůže hradit ČJF.

Úkoly z Rady ČJF
1. Seznam cvičitelů a trenérů s neprodlouženou licencí. OV projednal seznam cvičitelů, trenérů
a rozhodčích s více let neprodlouženou licencí. Budou osloveni, a jména těch, kteří nechtějí,
aby jim kvalifikace propadla, budou zaslána na pražskou centrálu.
2. Změna způsobu nakládání s financemi – převedení oblastních účtů na pražskou centrálu.
OV ČJF vyjádřil nesouhlas s plánovaným převedením finančních rezerv oblastí na centrální
účet. OV nakládá s finančními prostředky oblasti hospodárně, podporuje obl. mistrovství,
úspěšné účastníky MČR, soustředění ve skocích či drezuře s kvalitními zahraničními trenéry,
z vlastních zdrojů přidává na soustředění talentované mládeže v oblasti více než 50 procent
z celkových nákladů na tato soustředění, a přesto ušetřil finanční rezervu.
3. Začlenění pony do jednotlivých disciplín. OV podporuje návrh Rady ČJF na začlenění pony do
struktur jednotlivých odborných komisí daných disciplín.
Pro legislativní komisi
Změna v možných kumulacích funkcí. OV ČJF navrhuje Legislativní komisi ČJF zvážit možnost
povolení kumulace funkce stavitele parkuru a rozhodčího na styl koně nebo jezdce. Zdůvodnění:
Stavitel parkuru je nejlépe seznámen s kurzem parkuru a i v zahraničí je na národních závodech
běžné, že na styl hodnotí právě ten funkcionář, který parkur stavěl. Časově si tyto dvě funkce nijak
nepřekážejí a nedochází ani k žádnému střetu zájmů. V ČJF je registrováno několik zkušených
stavitelů parkurů, kteří jsou zároveň respektovanými rozhodčími s kvalifikací na hodnocení stylu.
Družstva MČR. OV navrhuje legislativní komisi ČJF zvážit změnu znění bodu 2.1.7 z článku 299:
Národní mistrovské soutěže ve Skokových pravidlech. Tento článek uvádí, že dvojice startující v
soutěži družstev se nesmí zúčastnit v soutěži jednotlivců. Zejména družstva v juniorské a dětské
kategorii se někdy sestavují obtížně, protože jezdců této kategorie bývá nižší počet než seniorů a
jezdci chtějí startovat se všemi kvalitními koňmi, které mají k dispozici, v soutěži jednotlivců a
nedokáží dopředu odhadnout, který bude do náročnější soutěže v lepší formě. Do druhého a třetího
kola si potom stejně musí vybrat a zbylé koně klidně mohou využít do soutěže družstev, která je
dvoukolová, tudíž kůň absolvuje rovněž 3 kurzy parkuru, jako v soutěži jednotlivců.
Navrhujeme změnit na: Do soutěže družstev může nastoupit i dvojice, která na témže MČR
absolvovala pouze 1. kolo soutěže jednotlivců a nebude v soutěži jednotlivců pokračovat.
Zapsala mgr. Hanušová, dne 15.1. 2016

