Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 21.5. 2018
Přítomni:
Za komise:
Omluveni:
Hosté:

ing. J. Balaštík, J. Holub, M. Sehnalová, Mgr. S. Zemanová,
L. Daňková
H. Chmelová, M. Zourková, P. Žákovská, K. Súkupová,
Ing. Přibylová, M. Slováček
ing. P. Rydval
MUDr. Lexa

Program:
1. Zpráva ze 44. zasedání VV ČJF z 10. 4. 2018, informace předsedy ZO
2. Zprávy z komisí
3. Různé
1) Zpráva ze 44. zasedání VV ČJF z 10. 4. 2018, informace předsedy ZO (ing. Balaštík)
– viz www.cjf.cz/organizace/vykonny-vybor/
- soudní spor ve věci SM – p. Šalamounová zatím není dořešen a pokračuje
- byla jmenována IT komise
- bylo upřesněno financování jednotlivých „kapitol“
- příprava galavečera SJL 2018 již zahájena (dotace)
2) Zprávy z komisí
Skoky – ing. Přibylová, M. Slováček
- seriál skokových čtvrtků pokračuje ve venkovním areálu ve Starém Městě
- na rok 2019 plánována další soustředění pod vedením Z. Žíly.
Všestrannost – H. Chmelová
- vyslovena nespokojenost s oceněním práce i podmínek rozhodčích ve všestrannosti
- seznámení s rozpočtem a rozdělením financí pro sezónu 2018
- do seniorské reprezentace je navržen za ZO P. Lacina s Kamikatze
- seriálové soutěže 2018:
Styl šampionát ČJF ve všestrannosti pro jezdce do 18 let
Pohár dětí a juniorů ve všestrannosti
Seriál Malý pohár všestrannosti
- podrobnosti na www.vsestrannost.cz
4) Různé
- ZO děkuje za vzornou reprezentaci oblasti Janu Hablovičovi z TJ Voltiž Tlumačov na
mezinárodních závodech CVI 30.3. – 1.4. 2018 v Itálii. Svým vítězstvím v CV 12 si splnil 1. krok
pro start ve WEG, má rovněž zájem o účast na SJH v Severní Karolíně.
- ZO děkuje za zdárný průběh ZZVJ v Přerově
- ZO děkuje za uspořádání i průběh MZO ve všestrannosti v Těšánkách
- proběhl refreshing stylových rozhodčích v Polkovicích (přínosem pro sjednocení posuzování by
bylo podrobnější odůvodnění známky s ohledem na chyby podstatné a vedlejší)
- MUDr. Lexa na základě výběrového řízení pořídil pro ZO časomíru s rozšířenými funkcemi –
časomíra bude ve zkušebním provozu a jakmile bude „doladěna“ budou upřesněny podmínky
využití
- ZO odsouhlasila přijetí nových subjektů do oblasti: Valendin spol. s.r.o a Lebedovský mlýn
Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová

