Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 11.7. 2016
Přítomni:

ing. J. Balaštík, L. Daňková, J. Holub, M. Sehnalová,
Mgr. S. Zemanová,
Omluven: ing. P. Rydval,
Za komise: H. Chmelová, ing. J.Podrápská

Hosté:

V. Galatíková, ing. I. Galatíková, ing. Z. Galatíková

Program:
1.
2.
3.
4.

Zpráva z 18. zasedání VV ČJF
Informace předsedy ZO
Zprávy z komisí
Různé

1) Zpráva z 18. zasedání VV ČJF – viz web ČJF
2) Informace předsedy ZO
- 1. kola Poháru „Moravsko – slovenského partnerství 2016“ v Trenčíně se zúčastnila početná ekipa
českých jezdců, především ze ZO – nejlépe se vedlo Michaele Fojtové
3) Zprávy z komisí
Všestrannost – H. Chmelová
- MČR Pardubice 28.- 31.7 – proběhne zde i školení stylových rozhodčích,
za ZO budou reprezentovat:
Jednotlivci Rydval – Marco, Diringer – Burlac, Holec – Tasznik
Družstva Rydval – Karotka, Lacina – Kamikazce, Kučerová – Danián, Holec – Pares ?
Rozhodovat budou rozhodčí – vždy jeden z každé oblasti (za ZO Chmelová)
- Humpolec – kvalifikace 16. - 17.7. 2016 – dodatečně vypsána soutěž Benjamin cup
Pony – L. Daňková
- vyslovila své stanovisko k incidentu s pořadatelem na MZO v drezuře v Těšánkách (pořadatelé
byli přítomni)
Drezura – ing. J. Podrápská
- hledala řešení, jak podobným nedorozuměním v budoucnu předcházet
4) Různé
- Galavečer Zlínské oblasti a vyhodnocení Středomoravské jezdecké ligy se uskuteční 19.11.2016
v Holešově, mezi nejúspěšnější jezdce budou rozděleny poukázky na věcné ceny ve výši 50 000 Kč
- na ME ve Španělsku se kvalifikovala Alexandra Hanáčková – OV odsouhlasil příspěvek 20 000
Kč na tento výjezd, OV ZO rovněž děkuje této jezdkyni za reprezentaci na MČR ve skocích v kat.
starší junioři
- reprezentanti ZO, kteří se zúčastní soutěží na MČR dostanou příspěvek na dopravu ve výši
3 Kč/km
- pojištění za škody způsobené koněm – viz www.cjf.cz/dokumenty/pojištění - článek 4
- OV odsouhlasil změnu termínu skokových závodů v Bohuňovicích z 4.9.2016 na 28.9. 2016 –
proběhne zde i MZO ve skocích pro pony
- žádáme organizátory závodů, aby zasílali rozpisy ke schválení včas – tedy 6 týdnů předem!!!
- ing. I. Galatíková žádá o včasné potvrzení definitivní přihlášky na drezurní závody a respektování
stanoveného rozpisu
- nový subjekt ve ZO: FARMA Loděnice, s.r.o.
- sekretář zajistí jednotná trička pro účastníky MČR
Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová

