Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 30.3.2016 v Zahájí
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, mgr. Kateřina
Hanušová a sekretář oblasti Antonín Husák, omluvena ing. Jana Kreidlová.
1. Pravomoc ke schvalování výdajů. OV odsouhlasil, že sekretář oblasti má pravomoc
rozhodovat samostatně o výdajích do výše 3000,- Kč. Vyšší částky podléhají schválení
OV.
2. Změny termínů v kalendáři závodů. OV schválil změny termínů hobby všestrannost
v Přeštěnici a hobby S+D v Plané. Pořadatel JK Bártův Dvůr Přeštěnice zažádal o
změnu termínu podzimních oficiálních závodů všestrannosti z důvodů termínové
kolize s jinými, rovněž přesunutými závody v jiné oblasti, nový termín 10.-11. 9.
2016. Pořadatel JS Robin v Políkně zažádal o změnu termínů na troje skokové závody
(přesun z 29. 5. na 15.5.; ze 16.7. na 2.7. a ze 3.9. na 10.9.) a zároveň přesun jednoho
termínu hobby (z 28. 5 na 14.5.). OV schválil odpuštění oblastní části poplatku za
změnu termínu u všech 4 oficiálních závodů a zažádá na centrále ČJF o odpuštění
zbylé části.
3. Schvalování rozpisů endurance. OV má od letošního roku na starosti schvalování
rozpisů závodů ve vytrvalosti a určil jako odpovědnou osobu pro schvalování rozpisů
této disciplíny Antonína Hrdinu, který schvaloval propozice v minulých letech v rámci
komise vytrvalosti. OV žádá pořadatele, aby rozpisy ke schválení zasílali přímo na
jeho mailovou adresu. Pan Hrdina schválený rozpis opatřený doložkou následně zašle
ing. Kreidlové k vložení na oblastní web.
4. ZZVJ. 26. dubna proběhnou ZZVJ v JK Tandem Dubenec. Zájemci o složení zkoušek
zasílají přihlášku sekretáři oblasti s potvrzením o úhradě poplatku.
5. Jihočeské poháry mládeže. Jihočeské poháry pro děti a juniory ve skocích a drezuře
budou podléhat stejným pravidlům jako v roce 2015. Ta budou zveřejněna na
stránkách Jihočeské oblasti.
6. Projekt soustředění zima 2016/2017. OV připraví žádost o projekt na zimní
soustředění 2016/2017 s rozšířením pro jezdce seniory a zašle ke schválení na VV
ČJF.
7. Odměna sekretáři za 40 let ve funkci. OV rozhodl o odměně sekretáři oblasti
Antonínu Husákovi za 40letou spolehlivou práci ve funkci oblastního sekretáře.
Ocenění proběhlo při vyhlašování úspěchů roku 2015 na plese v Hluboké nad Vltavou.
Finanční odměna ve výši 10 000,- Kč bude sekretáři vyplácena po dobu 10 měsíců
navýšením měsíční mzdy o 1000,- Kč.
Zapsala mgr. Kateřina Hanušová

