Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 5.6. 2017
Přítomni:
ing. J. Balaštík, J. Holub, M. Sehnalová, ing. P. Rydval
Mgr. S. Zemanová, L. Daňková
Za komise: Mgr. L. Hablovičová ing. J.Podrápská,
Hosté:

M. Zourková, J. Podrápská, B. Cupák, R. Kubík, Z. Daněk,
N. Mikesková

Program:
1. Informace předsedy ZO, zpráva z 31. a 32. zasedání VV ČJF
2. Zprávy z komisí
3. Různé

1) Zpráva z 31. a 32. zasedání VV ČJF (ing. Balaštík)
– viz www.cjf.cz/organizace/vykonny-vybor/
- vyhodnocení Středomoravské ligy 2017 proběhne v Holešově 25.11. 2017, dotace od sponzorů ve
výši 60 tisíc Kč zajištěny
- OMZO skoky: kategorie muži + ženy, jezdci 17 - 21 let, jezdci 14 -16 let, do OM je možno
nahlásit 2 koně – započítá se jen výsledek s lepším koněm
- ing. Balaštík kandiduje do Krajské rady Zlín– odsouhlaseno OV
- seriál vzdělávacích seminářů Galop dle fracouzské metody bude zahájen 20.6. 2017 v Brně
2) Zprávy z komisí
Voltiž – Mgr. Hablovičová
- jezdce sice provází zranění, ale doufají že se podaří získat kvalifikaci na zářiové MČR
Všestrannost – ing. Rydval
- poděkování JK Těšánky za uspořádání a bezproblémový průběh OMZO – C
- pochvala jezdcům ZO za reprezentaci 2.-4.6. 2017 v Brně na Panské líše, kde si jezdci plnili
kvalifikaci na MČR jak do družstev, tak i jednotlivci
Drezura – ing. Podrápská
- kvalifikaci na MČR – D mají splněnu Barbora Zourková, Alexandra Hanáčková a Eliška Tesařová
- kvalifikaci do ČDP 2017 má za oblast splněno: 1 dítě, 1 junior
- připomínka k nedostatkům v rozpisech na drezurní závody
- nekorektní obdélník na drezurních závodech v Nemojanském Mlýně
3) Různé
– proběhla schůzka sekretářů oblastí- čerpání dotací kapitol – bude upřesněno tabulkami, příspěvek
pro talentovanou mládež bude upřesněn po jednání Rady, zatím se mohou čerpat pouze peníze na
soustředění pro talentovanou mládež
- do komise pony ČJF byla za ZO navržena Lucie Daňková
- zájemci o práci v KRK ČJF se mohou přihlásit u sekretáře oblasti
- pravidla pro přepravce koní budou uveřejněna na webu ZO
- zájemci o obsluhu časomíry, která bude zakoupena na oblast se mohou přihlásit u sekretáře oblasti

(budou 2 – zájem projevil zatím B. Cupák)
- reprezentanti ZO budou na MČR vybaveni oblečením a doplňky – požadavky nutno předložit OV
ke schválení
- ZO děkuje JK Hanácký Dvůr za přípravu i průběh závodů, jejichž součástí byl i Styl Šampionát
pony (30.4.2017) a OMZO – P (3.6.2017)
- ZO vyzývá pořadatele závodů, aby využívali i možnosti vypisování soutěží na styl (pro pony i
velké koně) – výsledky se započítávají do SJL

Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová

