Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 3.7. 2017
Přítomni:

ing. J. Balaštík, , M. Sehnalová, ing. P. Rydval

Omluveni:

Mgr. S. Zemanová, L. Daňková, J. Holub

Za komise:

ing. J.Podrápská,

Hosté:

M. Zourková, J. Podrápská, R. Kubík,

Program:
1. Informace předsedy ZO, zpráva z 33. zasedání VV ČJF a zasedání Rady ČJF
2. Různé
1) Zpráva z 33. zasedání VV ČJF (ing. Balaštík)
– viz www.cjf.cz/organizace/vykonny-vybor/
- novým víceprezidentem ČJF pro ekonomiku by zvolen pan Ladislav Dub
- ing. Balaštík byl zvolen předsedou Krajské rady ČUS Zlín
2) Různé
- seriál vzdělávacích seminářů Galop dle fracouzské metody byl představen 20.6. 2017 v Brně
Tak jak bylo vzdělávání představeno je určeno spíše pro velké areály, které mají možnost mít několik
poníků různých výšek a také dostatečný počet zájemců ve věku od 3 do 14 let.
– oblastní výbor schválil účast jezdců na MČR v drezuře: za starší juniory bude ZO reprezentovat
Alexandra Hanáčková a Barbora Zourková. Za děti bude ZO reprezentovat Eliška Tesařová. Vedoucí
ekipy je Bc. Radana Hanáčková. Ve všestrannosti bude ZO reprezentovat v seniorech Jan Holec a
Petr Lecina. Za družstvo ZO bude soutěžit ing. Lucie Brbcová, Kateřina Benediktová a Petr Lacina.
Vedoucím ekipy je ing. Petr Rydval.
- na finále Národního poháru ČJF dětí a mládeže – drezura 2017 mají splněnou kvalifikaci za děti
Eliška Tesařová a za juniory Barbora Zourková
- sekretář požádá o bronzový a stříbrný odznak pro Ivu Baďurovu v disciplíně všestrannost
Současně žádáme jezdce, kteří mají splněné podmínky pro výkonnostní odznak, aby informovali
sekretáře.
- žádáme jezdce, kteří si budou plnit kvalifikaci na MČR 2018, aby o tom informovali vedoucí
disciplín nejpozději do konce listopadu 2017: drezura - ing.J.Podrápská jana.podrapska@seznam.cz
všestrannost - H.Chmelová radekchmela@seznam.cz, pony - L. Daňková vincka@seznam.cz,
skoky R. Kubík zavody.polkovice@seznam.cz, ostatní disciplíny u sekretáře oblast.zlinska@cjf.cz
- do konce listopadu se přihlásí kluby, které mají zájem pořádat soustředění v roce 2018 dle kapitol
vypsaných ČJF.
- OV navrhuje kapitoly rozšířit o individuální přípravu jezdce – tato kapitola by byla určena pro
jezdce, kteří se připravují na MČR, případně ME a byla by splatná po účasti na MČR, případně ME
apod.
- ZO děkuje SŠHS Kroměříž za přípravu i průběh závodů.

Zapsala: Marie Sehnalová

