Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – Jihočeská oblast
č. 3/2021
Den konání
Místo konání
Čas

13.12.2021
Ohrazenice 1, 387 16 Volenice
Od 19:00 Do 22:30

Přítomnost členů OV

Přítomnost hostů

Program jednání:
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Luboš Kozák
ing. Jana Kreidlová
mgr. Kateřina Hanušová
ing. Jiří Mayer

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Jan Valenta
sekretář Antonín Husák
Radek Rouč (prezident ČJF)
ing. Zuzana Horká
Václav Horký

omluven
přítomen

Schválení programu jednání
Navržený program
Oblastní SCM skoky a drezura 2022
Situace v celostátním SCM
STP a kvalifikace na MČR
Hospodaření oblasti 2021, příspěvky za účast na MČR
Informovanost o hospodaření oblasti
Rozhodnutí per rollam

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
Usnesení
č.1/3/21
hlasování
2.

OV schvaluje navržený program.

Usnesení
2.1./3/21

Schváleno pořádání OCM v úvodních měsících roku 2022. Tři termíny
skoky (trenér Jaroslav Jindra, místo konání JK Tandem Dubenec), dva
termíny drezura (trenér Petra Miky Civišová, místo konání ZH Písek).
Termíny budou ještě upřesněny. Při přihlášce přes JIS hradí účastníci
OCM skoky 1800,- (na všechny tři termíny současně), na drezuru
hradí 600,-. Každému jezdci se přispívá na 1 koně, může se zúčastnit
se dvěma koňmi, u druhého si hradí celé náklady. Sekretář oblasti
bude schvalovat přihlášky v JIS a potvrzovat účast pouze s jedním
koněm, případného druhého budou jezdci uvádět do poznámky.
Novinka pro rok 2022: kvalifikací pro účast v OCM je kromě jezdecké
licence také absolvování oficiálních závodů s přihlašovaným koněm.
Pro OCM skoky platí, že přihlášená dvojice dokončila jakoukoli soutěž
na oficiálních závodech v sezoně 2021 a pro OCM drezura platí, že

Pro:4
Proti:0
Jednotlivé body programu

1

Zdržel se:0

přihlášená dvojice absolvovala min. soutěž
procent.

Z s výsledkem

58

hlasování
Usnesení
2.2./3/21

Pro:4

hlasování
Usnesení
2.3./3/21

Pro:4

hlasování
Usnesení
2.4./4/21

Pro:4

hlasování
Usnesení
2.5./3/21

Pro:4
Proti:0
Zdržel se:0
OV může jen obtížně sledovat pohyb financí na oblastním účtu. Radek
Rouč přislíbil měsíční přehledy příjmů a výdajů pro každou oblast.
Schvalování rozpočtu 2022 má proběhnout na Radě v lednu 2022. OV
bere informace na vědomí.
Pro:4
Proti:0
Zdržel se:0

hlasování
3.

Proti:0

Zdržel se:0

OV bere na vědomí informaci Radka Rouče, že výběrová řízení na
pořadatele a trenéry celostátních SCM budou vyhodnocena do konce
roku.

Proti:0

Zdržel se:0

OV bere na vědomí informaci Radka Rouče o nových STP 2022, není
nutné absolvovat část kvalifikace na MČR na OM. Diskuze o
technických podmínkách stavby parkurů a plánu na jejich
dodržování.

Proti:0

Zdržel se:0

OV schvaluje všem účastníkům MČR 2021 ve všech disciplínách za
JČ oblast příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí
na MČR v jednotné výši 1500,- Kč/kůň. 10 frekventantům OCM,
kteří se zúčastnili MČR d,J Velká Chuchle bude příspěvek vyplacen
ze zdrojů SCM.
Z příspěvků pro JK Dobrošov a JK Semice bude strženo neuhrazené
zápisné jejich přihlášených na MČR Borová 2020 ve výši 1200,- Kč
resp. 1700,- Kč. Tyto částky budou převedeny na účet JK Borová
(pořadatel MČR všestrannost 2020).

Rozhodnutí per rollam

Usnesení
3.1./3/21

OV schválil splnění podmínek pro udělení výkonnostních odznaků na
základě žádostí od jezdců:
Filip Žlábek – skok
Alena Kozojedová - bronzový skok a bronzový všestrannost
Blanka Nováková - drezurní bronzový

Hlasování
Usnesení
…..

Pro:3

Proti:0

Zdržel se:2

Hlasování

Pro:0

Proti:0

Zdržel se:0
Zapsala: mgr. Kateřina Hanušová
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