Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 23.6.2016 v Zahájí
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, ing. Jana Kreidlová,
mgr. Kateřina Hanušová a sekretář oblasti Antonín Husák.
1. ZZVJ endurance. OV schválil ZZVJ endurance v termínu 4. 7. v Borotíně. Nemusí být naplněn
minimální počet osmi účastníků, pořadatel doplatí případné náklady navíc.
2. CEN Borotín. OV schválil doplnění národních závodů Z-ST v enduranci v Borotíně v termínu
4.-5. 7. Pořadatel dodatečně přijal MČR v enduranci (6.7.2016) po jeho zrušení v původně
schválených Cehnicích, ale chce uspořádat i národní závody. OV schvaluje odpuštění poplatku za
doplnění závodů do kalendáře.
3. JČPV. OV schvaluje propozice Jihočeského poháru ve vytrvalosti.
4. OM pony. OV projednal žádost pí. Líkařové na snížení obtížnosti OM pony-skoky. Po konzultaci
s trenérem jihočeské mládeže Romanem Drahotou a po přihlédnutí k množství startujících v obou
věkových kategoriích OM pony v loňském roce OV snížení obtížnosti neschválil. Cílem je přiblížit
obtížnost OM co nejvíce k MČR tak, aby se kategorie naplnily a mohly proběhnout. Kategorie pony
8-12 let patřila k nejvíce obsazeným ze všech skokových OM.
5. Národní rozhodčí. OV doporučuje ing. Irenu Kotilovou ke jmenování národním rozhodčím pro
drezuru – kvalifikace doložena.
6. Objednávka věcné ceny OM. Keramika na OM – objednáno zatím 18 sad po 900,- Kč.
7. Příspěvky OM. V letošním roce bude oblast vyplácet příspěvky pořadatelům OM pouze na
základě vystavené faktury – příspěvek na pořádání i na odměny pro jezdce. Nařízení centrály ČJF.
8. MČR-skoky. OV zkonzultoval přihlášené na juniorské a dětské MČR v Olomouci a na MČRSen, Y v Martinicích. Družstva juniorů a dětí se možná sestaví, jsou pouze 3-4 zájemci. Do družstev
seniorů a mladých jezdců předběžně 9 zájemců, za konečný výběr odpovídá Luboš Kozák. Vedoucí
ekipy Olomouc pí. Boháčová, vedoucí ekipy Martinice ing. Mayer.
9. Objednávka oblastní kšiltovky. Objednány kšiltovky s výšivkou oblasti pro účastníky všech
MČR v ceně ca. 100 Kč/kus + DPH.
10. Komise na zkoušky rozhodčích. OV žádá VV o přidělení komise na podzimní zkoušky
rozhodčích (skoky, drezura, reining).
11. Připomínky ke změnám ve stanovách:
 Nesouhlas s body 9.3 (stávající bod stanov). a 10.3 (nový bod stanov), že Konference
resp. Rada si nemohou vyhradit k rozhodování záležitosti, které jim nesvěřují stanovy.
Dále nesouhlas s novou částí bodu 10.7. (obdobné). Rada, jako orgán složený ze
zástupců oblastí, tedy řadových členů, a Konference, jako nejvyšší orgán spolku, by
měly mít možnost zvrátit rozhodnutí VV, se kterým by jejich většina nesouhlasila, ať už
se týká čehokoli. V nedávné minulosti například MČR pony a další.
 Bod 14. Odborné komise by měly mít větší záruku nebo nějaké pravomoci, které by
zajišťovaly, že jejich práce nepřijde nazmar. Poslední dobou se opakovaně stalo, že VV
zcela zamítne několikaměsíční práci členů komise (např. Kategorizace). Členové komisí
pracují bez nároku na odměnu a pokud jim vynaložená práce bude navíc ještě připadat
zbytečná, vyvstane problém, kým komise obsadit.
 Majetek: přidat do majetku software, členskou a účetní agendu, za které ČJF vynakládá
nemalé náklady. Přidat také specifikaci způsobu předání majetku a lhůty tohoto předání
členy VV nově zvolenému VV a povinnost auditu nezávislou organizací, objednaného
nově zvoleným VV.
Zapsala: mgr. Kateřina Hanušová, dne 4.7.2016

