Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – Jihočeská oblast
č. 1/2020
Den konání
Místo konání
Čas

8.9.2020
Zahájí u Českých Budějovic
od 19
do 21:45

Přítomnost členů OV

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Luboš Kozák
Jan Valenta
ing. Jana Kreidlová
mgr. Kateřina Hanušová
ing. Jiří Mayer
sekretář Antonín Husák
Ladislav Smudek, Janek
Kroupa (zástupci vytrvalosti)

Přítomnost hostů

přítomen
přítomni při
projednávání
bodu 2.1.

Přítomnost dalších osob
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Schválení programu jednání
Navržený program
Žádost zástupců vytrvalosti o podporu přípravy na ME 2021
Finanční situace oblasti za rok 2020
Plán SCM podzim 2020
Příspěvky na MČR 2020
Odpovědná osoba všestrannost
Rozhodnutí per rollam

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
Usnesení
č.1/4/19
hlasování
2.

OV schvaluje navržený program.

Usnesení
2.1./1/20

Zástupci vytrvalosti zažádali o příspěvek na přípravu na juniorské ME
2020, protože část z připravujících se účastníků jsou členy jihočeské
oblasti a celostátní SCM pro vytrvalost zatím nebylo schváleno. OV
schválil vytvoření oblastního SCM s místem konání pravděpodobně ve
Velké Chuchli a přislíbil příspěvky ve výši schválené pro oblastní SCM,
tak jako u oblastních SCM skoky a drezura. Zároveň zástupcům
disciplíny vytrvalost doporučil větší snahu o vytvoření celostátního
SCM, které bude mít na přípravu na ME větší prostředky.

hlasování

Pro:5

Pro:5
Proti:0
Jednotlivé body programu

Proti:0

1

Zdržel se:0

Zdržel se:0

Usnesení
2.2./1/20

hlasování
Usnesení
2.3./1/20
hlasování
Usnesení
2.4./1/20
hlasování
Usnesení
2.5./1/20

3.

Vzhledem k tomu, že kvůli přechodu na jiný účetní systém opět
nefunguje nahlížení do účetního systému ČJF, a to ani pro sekretáře
oblastí, zaměřil se OV na výpočet stávající finanční situace oblasti, a
to na základě získání konečných údajů pro rok 2020, které byly
k dispozici až na srpnové Radě ČJF. Pro OPP má oblast k dispozici
166 500, během zimních a jarních SCM skoky a drezura bylo využito
105 560 a zbývá tedy přibližně 60 000, které budou využity na dva
skokové a jeden drezurní turnus SCM v listopadu/prosinci 2020,
pokud to nákazová situace dovolí.
Z příspěvků za licence má oblast k dispozici 387 815,- Kč, dále pak
lze využít rezervu oblasti ve výši 127 150,-. Již uhrazené resp.
předpokládané náklady na provoz oblasti, pořádání a ceny OM a
také příspěvky pořadatelům na pořádání závodů, dále vybavení
účastníků MČR a částečná úhrada přípravy nákladů medailistů
z MČR jsou ve výši 110 000 (již uhrazené) resp. 264 000
(předpokládaná výše faktur), takže OV vychází ze skutečnosti, že po
obdržení všech faktur bude oblasti zbývat kolem 140 000 včetně
rezervy z let minulých. Tyto finanční prostředky použije OV na
částečnou úhradu nákladů účastníkům všech MČR, o přípradných
zbylých dalších finančních prostředcích se rozhodne na další schůzi
OV.

.
Pro:5

Proti:0

Zdržel se:0

Na podzim plánuje oblast uskutečnění 2 oblastních SCM skoky a 1
oblastního SCM drezura. Trenéři budou v nejbližší době schválení a
termíny zveřejněné.

Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0
O příspěvcích na částečnou úhradu nákladů všem účastníkům MČR
za jihočeskou oblast bude rozhodnuto po skončení posledního MČR a
stanovení celkového počtu účastníků za JČ oblast ve všech
kategoriích a disciplínách.
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0
Odpovědnou osobou pro sestavování týmů na MČR v disciplíně
všestrannost byl oblastním výborem určen Jan Valenta.

Rozhodnutí per rollam

Usnesení
3.1./1/20

Dne 31.12. 2019 schválil OV přesun drezurních závodů v Políkně
z 3.10. 2020 na 26.9.2020

Hlasování
Usnesení
3.2./1/20

Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0
OV dne 4.5.2020 schválil přesun posledního jarního SCM skoky
s Jaroslavem Jindrou na termín 8.5.2020 v ZH Písek.

Hlasování

Pro:5

Proti:0

2

Zdržel se:0

Usnesení
3.3./1/20

Dne 12.5. schválil OV vložení nových závodů vytrvalosti (hobby ZM) do
JIS na 1.8.2020, pořadatel Borotín, místo konání Velká Chuchle.

Hlasování

Pro:5

Usnesení
3.4./1/20

OV dne 15.5. 2020 schválil zápis závodů JK Borová do kalendáře na
11.-13.9. 2020 (náhrada za zrušené červnové závody)

Hlasování
Usnesení
3.5./1/20

Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0
OV dne 25.5. rozhodl o vložení nových závodů do JIS – pořadatel ZH
Písek, datum konání 14.6., obtížnost skoky ZM-L**.

Hlasování
Usnesení
3.6./1/20

Pro:3
Proti:0
Zdržel se:2
OV dne 12.6. neschválil ZZVJ v Mažicích pro nevhodnost areálu.

Hlasování
Usnesení
3.7./1/20

Pro:3
Proti:0
Zdržel se:2
OV dne 18.6.2020 schválil částečnou úhradu nákladů pořadatelům OM
ve výši 5000,- na každé uspořádané závody, jejichž součástí je OM.

Hlasování
Usnesení
3.8./1/20

Pro:4
Proti:0
Zdržel se:1
OV dne 19.6. schválil konání ZZVJ-E v Borotíně v termínu 6.7.2020

Hlasování
Usnesení
3.9./1/20

Pro:3
Proti:0
Zdržel se:2
OV dne 29.6. rozhodl o změně termínu OM drezura na 4.10.2020, kvůli
termínové kolizi.

Hlasování
Usnesení
3.10./1/20

Pro:4
Proti:0
Zdržel se:1
OV dne 13.7. schválil ZZVJ v Dubenci na termín 26.8.2020

Hlasování
Usnesení
3.11./1/20
Hlasování
Usnesení
3.12./1/20

Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0
OV dne 15.7. doporučil jmenování Kamily Vaňkové rozhodčím
specialistou pro disciplinu drezura.
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0
OV dne 17.8. doporučil jmenování Heleny Neklové národním
rozhodčím pro drezuru

Hlasování

Pro:5

Proti:0

Proti:0

Zdržel se:0

Zdržel se:0
Zapsala: mgr. Kateřina Hanušová
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