Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 26.12.2016 v Zahájí
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, ing. Jana
Kreidlová, mgr. Kateřina Hanušová a sekretář oblasti Antonín Husák
1. Rozpočet 2017. OV schválil rozpočet oblasti pro rok 2017.
2. OM 2017. Obtížnost zůstane v roce 2017 ve všech disciplínách a věkových kategoriích
stejná jako v roce 2016. Ceny vyplácené OV rovněž zůstávají stejné.
Pořadatelé OM:
Drezura: ze 3 žádostí vybrán JK Borová v termínu 27.-28.5.2017
Skoky: kategorie P a děti: Dubenec 30.9.-1.10.2017
ostatní věkové kategorie a družstva: Políkno 9.-10.9.2017
Všestrannost: všechny kategorie JK Borová (27.-28. 5.2017 při ZP)
Vytrvalost: JS Hrdina Borotín 5.-6.7.2017
3. Ples s vyhlašováním. Koňácký bál s vyhlašováním úspěšných dvojic jihočeské oblasti
za rok 2016 proběhne dne 11.2. 2017 v Hluboké nad Vltavou. OV projednal výběr Jezdce a
koně roku a další oceňované. Schválen nákup deček pro oceněné a deky pro koně roku (+
výšivky).
4. Závody 2017. OV schválil podpoření pořadatelů oficiálních závodů v roce 2017.
V disciplínách skoky a drezura dostanou pořadatelé za každý závodní den příspěvek OV ve
výši 3000,- Kč, pokud splní obě následující podmínky: minimálně 3 soutěže a celkem
minimálně 60 startů v jednom závodním dni.
5. Podpora stylových soutěží. OV se rozhodl podpořit pořadatele, kteří uspořádají stylové
soutěže pro jezdce nebo koně, příspěvkem na stylového rozhodčího ve výši 1500,- Kč.
6. Příspěvky na MČR 2017. V roce 2017 budou výše odměn pro jihočeské medailisty
z MČR ve všech disciplínách v následující výši:
kategorie senioři, mladí jezdci, družstva: 5000,- ;3000,-; 2000,- Kč
ostatní kategorie: 3000,-; 2000,-; 1000,- Kč
7. Připomínky k refreshingům. OV projednal návrh refreshingu instruktorů a trenérů.
Připomínky zaslal na pražskou centrálu ČJF. Jako noví školitelé byli navrženi Luboš Kozák
(školitel instruktoři, trenéři skoky) a Antonín Husák (školitel rozhodčích skoky).
Zapsala mgr. Kateřina Hanušová,
7.1.2017

