Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 6.2. 2017

Přítomni:

ing. J. Balaštík, J. Holub, M. Sehnalová, Mgr. S. Zemanová

Za komise: H. Chmelová, ing. J.Podrápská
Hosté:

J. Podrápská, R. Kubík

Program:
1. Zpráva předsedy ZO
2. Hobby závody
3. Různé
1) Zpráva předsedy ZO
- řešení situace okolo získání přislíbených financí z ČJF na talentovanou mládež a projekty za
r. 2016 (nutno doložit doklady za loňský rok)
- předseda ZO zažádal o finance na krajský projekt na r. 2017
- další žádost o dotaci za ZO na r. 2017 byla podána na ČUS – rozhodne Rada ČUS na jaře 2017
- byl předložen k projednání „Jednotný systém oblastního projektového rozpočtování z centrálního
rozpočtu“ – zasláno všem členům výboru k vyjádření a připomínkování. Určitě budeme mít zájem o
soustředění uchazečů na ZZVJ ve všech termínech před pořádáním ZZVJ, také soustředění pro
mladé a začínající jezdce.
2) Hobby závody
Důležité upozornění pro pořadatele hobby závodů – Jaroslav Hupka, ČJF legislativa
Pro hobby závody platí všechna ustanovení Všeobecných pravidel, Veterinárních pravidel, Pravidel
jezdeckého sportu včetně věkového omezení. Rozpisy, které nesplňují tyto podmínky nelze schválit,
odpovědnost by byla na schvalovateli.
Soutěže nepopsané pravidly jezdeckého sportu nemohou být pořádány při oficiálních závodech.
Národní soutěže neuvedené v jednotlivých pravidlech nebo obměny zvláštních soutěží musí být
schváleny VV ČJF.
Pokud pořadatel uspořádá akci klubu (sportovní den, akademii není to pod hlavičkou ČJF) a ne
hobby závody, tato akce nepodléhá schvalovacímu procesu, nezadává se do do kalendáře ČJF a
zodpovědnost za průběh bezpečnost apod. je na pořadateli akce.
3) Různé
- OV souhlasí s plánem rozpočtu na r. 2017, předběžná ztráta na rok 2017 je 66.000,- Kč.
V roce 2016 je výsledek hospodaření – ztráta 2637,- Kč - předpokládáme však, že nám bude z ČJF
přiznána alespoň částka na příspěvek účastníkům na MČR a ME.
- OVZO odsouhlasil zaplacení drezurního školení pro rozhodčí naší oblasti, konaného 11.2. 2017 v
Těšánkách
- OVZO odsouhlasil přijetí nových subjektů do ZO: Čeladná Horse Ranch, SK Hněvotín
a klub Scuderia Scala, který již členem oblasti byl

- OV pověřuje sekretáře oblasti schvalováním členů Zlínské oblasti ČJF
- všem rozhodčím byla poslána informace ke vzdělávání rozhodčích. Zájemci z řad mladých nových
rozhodčích, majících zájem o rozhodování soutěží a tím získat možnost národního rozhodčího měli
informovat sekretářku oblasti
- ČJF vyhlašuje pohár ČJF dětí a mládeže - skoky 2017 – informace byly poslány na kluby, které
pořádají závody - viz příloha
- zájemci o „Styl šampionát pro pony 2017“ mohou již plánovat – informace a jednotlivá kola na:
http://www.cjf.cz/files/clanky/discipliny/pony/aktuality%20pony/%E2%80%9ESTYL%20%C5%A0A
MPION%C3%81T%20PONY%202017.pdf
- OVZO schválit konaní ZZVJ v Přerově 15.4.2017, v Polkovicích 23.4.2017 a 14.10.2017 v Přerově
přihlášky posílejte sekretářce oblasti: Marie Sehnalová, Antonína Dvořáka 312, 768 24 Hulín.
Přihlášky na ZZVJ najdete na www.zocjf.cz odkaz dokumenty

Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová

