Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 29.2. 2016
Přítomni:

ing. J. Balaštík, J. Holub, M. Sehnalová, Mgr. S. Zemanová,
L. Daňková
Omluveni: ing. P. Rydval,
Za komise: S. Horáková, ing.J. Podrápská
Hosté:
J. Podrápská, p. Kovářová
Program:
1.
2.
3.
4.

Zpráva z 11. a 12. zasedání VV ČJF
Informace předsedy ZO
Zprávy z komisí
Různé

1) Zprávy ze zasedání VV ČJF – viz web ČJF
- ing. Šalková, manažerka reiningu, požádala o schválení závodů CRI* Kozlovice, dne 29. 4. 2016
- Michaela Guznar Růžičková, zástupce voltiže - vyhlášení voltižního poháru, dne 5.3.2016
- Jarmila Beranová, manažerka skokové komise - předložila návrh kategorizace jezdců, který by
měl platit od 1.1.2017 a jsou zde zmíněny výjimky pro jezdce pony, všestrannosti a moderního
pětiboje
- VV ČJF schválil úpravy parkuru pro získání všeobecné licence ZZVJ. JUDr. Říhová zapracuje
změnu do vzdělávacího konceptu od 1.4.2016
- jednal o úpravách v zásadách pony games, o povinnosti použití ochranných vest u dětí – vesty
pouze doporučeny
- navrhl změny v předloženém dokumentu „Zpráva hlavního rozhodčího o průběhu závodů“
- odsouhlasil návrh úpravy příspěvku na náhradu tuzemského stravného s platností od 1.1.2016
(podle vyhlášky č. 385/2015 Sb.)
- výše příspěvku na náhradu cestovních výdajů činí 5 Kč/km, s platností od 1.2.2016
- zabýval se reakcemi členů Rady na probíhající školení francouzského systému vzdělávání Galops
s tím, že nejsou dostatečně informováni o tomto projektu - JUDr. Říhovou pověřil odpovědí
členům Rady
- jmenoval komisi, která se bude zabývat přípravou „Nové stanovy ČJF“
- schválil předložený projekt „Talent pony“ pro rok 2016,
- schválil dokument „Styl Šampionát pony 2016“ předložený Pony komisí
- JUDr. Říhová předložila koncepci vzdělávání stylových rozhodčích v disciplíně skoky a
informovala o refreshingu pro stávající rozhodčí a školení pro nové kandidáty na stylové rozhodčí
(únor Hradišťko, březen Frenštát)
- informovala, že probíhá aktualizace hl. komisařů a komisařů ZZVJ a školitelů pro rok 2016
- GS informovala o možnosti mediální spolupráce s časopisem Jezdectví v roce 2016
- prezidentka ČJF ing. O. Plachá informovala členy VV o své účasti na Valné hromadě ČUS
2) Informace předsedy ZO
- ing. Balaštík úspěšně zajišťuje sponzory na Středomoravskou ligu 2016
- přesný rozpočet sponzorské podpory bude upřesněn na příští schůzi OVZO a následně uveřejněn
na webu oblasti
- na MČR vysílá své reprezentanty oblastní výbor, který garantuje splnění STP
- ZO připravuje další dva nové bannery pro využití na závodech
- ing. Balaštík se zúčastnil zasedání Krajské rady ZKO ČUS

3) Zprávy z komisí
Skoky – S. Horáková
- MZO ve skocích 2016 proběhne ve Skašticích – návrh kategorií a stupňů obtížnosti:
a) D + ml. J , stupeň Z/Z
b) st. J + Y, stupeň ZL/ZL
c) senioři, stupeň L/L (pokud nebude dostatek M a Ž bude soutěž sloučená)
d) soutěž smíšených družstev, bez omezení, stupeň ZL
- Středomoravská liga 2016 – návrh: kategorie
a) D + ml. J do 16 let
b) st. J+ Y
c) senioři,
finanční odměny na 1.- 3. místě, vyhodnocení prvních pěti nejlepších v kategorii, podmínkou je
účast na nejméně 4 závodech
Pony – L. Daňková
- oslovila některé pořadatele závodů s požadavkem vypsání soutěží pro pony
4) Různé
OV ZO
- odsouhlasil vyřazení nefunkčního PC a nákup nového pro předsedu oblasti
- odsouhlasil vyřazení nefunkční tiskárny
- odsouhlasil úhradu měsíčního paušálu 500 Kč na mobilní telefon pro sekretáře oblasti
- dopisovatelkou ZO pro tisk byla zvolena Lenka. Kovářová
- i v sezoně 2016 bude oblast podporovat kat. D a ml. J formou vyhodnocování v přátelských
soutěžích (floty, keramické medaile)
- sekretářka informovala o počtu členů v oblasti - k dnešnímu dni je prodlouženo 88 subjektů, 916
členů, 269 seniorských licencí, 85 juniorských licencí a 311 licencí koní
Dotazy na VV ČJF
1. ZO vznáší dotaz na VV: Jakým způsobem lze čerpat finance na projekt, z jakých zdrojů tyto
finance jsou, kdo projekty schvaluje, za jakých podmínek, zda existuje prováděcí předpis.
2. ZO žádá projednat čerpání rezerv Radou ČJF a přítomnost sekretářů na zasedání Rady ČJF.
3. Pokud jsou pony games pod záštitou ČJF, mělo by být používání ochranných vest povinné dle
PJS pro pony čl.19 bod 1 nár. úprava ( bezpečnostní vesta je povinná pokud sedí jezdec v sedle).
4. Dotaz funkcionářů na refreshing rozhodčích: Proč nejsou u všech refreshingů stejné poplatky?
Drezurní komise má poplatky pro všechny rozhodčí pevně stanovené, u všeobecných a skokových
refreshingů - u každé oblasti jiný poplatek. Někde účastníci z oblasti zdarma, z jiných oblastí
poplatek v různé výši. Jestliže mají rozhodčí možnost splnit si refreshing v jakékoliv oblasti, měl by
být i poplatek pro všechny stejný.
5. Vzhledem k problémům v možnosti čerpání dotací z kraje doporučuje VV zapracovat do stanov
oblasti jako „ pobočný spolek“, který bude mít sídlo v kraji a tím i větší možnost čerpat dotace
z kraje, případně od soukromých sponzorů, kteří nyní poukazují, že Prahu podporovat nebudou.
6. OV ZO dává podnět KRK k prošetření výběru a odvodu financí jednotlivých oblastí v návaznosti
na centrálu. Zveřejnění přehledu odvodů v porovnání se sestavou z centrály č. 16 Souhrnný
přehled plateb za registrace pro rok 2015.
Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová

