Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 11.2.2017 v Hluboké
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, ing. Jana
Kreidlová, mgr. Kateřina Hanušová a sekretář oblasti Antonín Husák
1. Schválení žádosti NR. Radka Líkařová předložila žádost o doporučení na národního
rozhodčího skoky. OV jmenování národním rozhodčím doporučuje.
2. Soustředění – příspěvky oblasti. OV rozhodl o podpoře soustředění pro drezurní
jezdce s Anitou de Ruiter na Vondrově – příspěvek 50 % - tj. 1000,- Kč na
koně/lekci, podmínkou minimální výkonnost jezdce S drezura.
JČ oblast dále podpoří účastníky skokového soustředění s Tjarkem Nagelem ve
Všeticích – příspěvek rovněž 50 %, tj. 2100,- Kč na každého koně a celé soustředění.
Podmínkou výkonnost parkur S u seniorů a L u juniorů nebo dětí.
3. Změny termínů. OV schválil změnu termínu závodů JK Mladá Vožice – přesun na
2.9. 2017 z důvodu střetu termínu s okolními závody. OV odpouští oblastní část
poplatku za změnu termínu závodů (žádost na centrálu o odpuštění celého poplatku).
4. Refreshing rozhodčích. OV zažádal o termín na refreshing rozhodčích. Doškolení
proběhne 4. března v Českých Budějovicích (Kněžská 11).
5. Refreshing stavitelů. OV zažádal o školitele na refreshing stavitelů, termín bude
stanoven po dohodě s ing. Horkou, místo konání v Dubenci.
6. Soustředění rok 2017. OV sestavil seznam plánovaných soustředění pro rok 2017
dle kapitol jednotného rozpočtování a zaslal na centrálu ke schválení.
7. Jihočeský pohár pro děti a juniory 2017. OV schválil příspěvky na Jihočeský
pohár pro děti a juniory ve skocích a drezuře ve stejné výši jako v loňském roce.
Pravidla budou vyvěšena před prvními závody v oblasti.
8. Nové subjekty. O registraci zažádal JK Whisky - schváleno, 2. března ještě zažádal
Pavel Bártů o zaregistrování nového klubu v jihočeské oblasti – schváleno
hlasováním per rollam.
Zapsala mgr. Kateřina Hanušová
dne 2.3.2017

