Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 5.10. 2015
Přítomni:

ing. J. Balaštík, J. Holub, ing. P. Rydval, M. Sehnalová,
Mgr. S. Zemanová, L. Daňková
Za komise: ing. Vingrálková, Mgr. L. Hablovičová, H. Chmelová, ing. J. Podrápská
Hosté:
ing. P. Hirka, J. Podrápská
Program:
1. Informace předsedy ZO
2. Zprávy z komisí
3. Různé
1) Informace předsedy ZO - ing. Balaštík
- nejsou k dispozici zápisy z jednání VV ČJF Praha
- přislíbené dotace prostřednictvím kraje byly pro r. 2015 zastaveny (MZO 2015 bylo plně
financováno ZO), do budoucna musí o dotace zažádat přímo organizátor akce!
- ing. Balaštík se snaží pro naší oblast získat generálního sponzora pro sezonu 2016
- zprávy o výsledku výjezdů reprezentantů ZO všech disciplín je nutno zaslat nejpozději do 10
dnů předsedovi a sekretářce oblasti – v opačném případě nebudou proplaceny stanovené finance!!!
Rovněž platí povinnost předem oznámit plánovaný výjezd prostřednictvím webu ZO.
- ZO nadále využívá možnosti původního webu tj. http://www.zocjf.cz/
- 14.11.2015, v 18 hod. proběhne galavečer ZO na zámku v Holešově:
- cena lístků se nemění (150, 100 Kč)
- rezervace míst u sekretářky
- zajištěna ostraha ke vstupu i na parkoviště
- oddíly nahlásí sekretářce jména VIP hostů (budou pozváni)
- komise si připraví projekci jednotlivých disciplín (generálka 13.11.2015 v 16 hod.)
- součástí tomboly bude opět i jezdecké sedlo (seznam dárců cen bude zveřejněn – nahlásit
sekretářce)
- oddíly se mohou prezentovat v prostorách zámku formou tabulí
- „dolaďuje se“ doprovodný program a organizační zajištění
- reklamní znak ZO může být použit (trička, bundy, čepice) až po schválení OVZO

2) Zprávy z komisí
Voltiž – Mgr. L. Hablovičová
- informace o reprezentaci ZO na ME v Aachenu – viz web ZO
- úspěchy voltižních jezdců v kat. S i J na posledních závodech sezony 2015 v Pezinoku
Pony – ing. S. Vingrálková
- úspěch jezdců ZO na MČR – pony jak v Šampionátu nadějí, tak ve Stylšampionátu
2015(sponzorsky zajistila ZO a firma Bukefalos) – ZO děkuje za vzornou reprezentaci
Všestrannost – H. Chmelová
- vyhodnocení a výsledky z MZO – C kat. D a J v Rudné pod Pradědem 27.9.2015 – viz web ZO
- 30.10.2015 proběhne v Pardubicích školení všestrannosti pro ST ,TD a R – absolvování je podmínkou pro
činnost funkcionářů v r. 2016
- příprava kategorizace jezdců této disciplíny na r. 2016
- od 1.1.2016 bude povinně používán tiskopis pro rozpisy národních závodů ve všestrannosti
- termín pořádání MČR - C je navržen na datum 29.-31.7.2016
- přihlašování na mezinárodní závody - C (oblast – sekretariát ČJF – komise všestrannosti)

- poslední podzimní závody ve všestrannosti proběhnou 31.10.- 1.11.2015 v Pardubicích
- MČR Brno, Panská Lícha – školení rozhodčích na styl ( splnila Chmelová)

3) Různé
- změny a úpravy v online přihlašovacím systému, nově i možnost vkládat startovní a výsledkové
listiny
- refreshing rozhodčích ZO (S,D,C) je plánován na březen 2016
- garant na ZZVJ musí mít nejméně platnou licenci cvičitele
- termíny závodů ZO na r. 2016 zašlete sekretářce do konce října 2015
- OV zamítl žádost p. Bodlákové na dotaci na talentovanou mládež - pro nedodržení termínu žádosti
- podnět pro VV ČJF – vydání jednoho evidenčního čísla pro koně na závody pro celou sezonu

Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová

