Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 8.8. 2016
Přítomni:

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

Hosté:

M. Zourková, M. Šrubař

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva z 19. zasedání VV ČJF
Zpráva ze zasedání Rady ze dne 3.8.2016
Informace předsedy ZO
Zprávy z komisí
Různé

1) Zpráva z 19. zasedání VV ČJF – viz web ČJF
2) Informace předsedy z jednání Rady – zápis bude zveřejněn na webu ČJF
- nutná konference oblasti ještě před konferencí ČJF termín bude upřesněn.
3) Zprávy z komisí
Všestrannost – Ing. Petr Rydval
- Informoval o účasti jezdců všestrannosti na MČR v Pardubicích. Nejlépe si vedl Jan Holec.
Pony – L. Daňková
- OM pony ve skocích bude 28.9.2016 v Bohuňovicích
Skoky – S. Horáková
- v případě nenaplnění jezdců v dané kategorii (nejméně 3 jezdci ze dvou klubů dle PJS) navrhuje
umožnit jezdcům startovat v kategorii následné.
4) Různé
- Zlínská oblast děkuji jezdcům všestrannosti za reprezentaci Zlínské oblasti na MČR a Terezce
Daňkové ( 3.místo) a Barboře Zourkové (1. místo) za reprezentaci oblasti na drezurním šampionátu
ve Zduchovicích
- Zlínská oblast děkuje Alexandře Hanáčkové za reprezentaci oblasti a ČJF na ME.
- Galavečer Zlínské oblasti a vyhodnocení Středomoravské jezdecké ligy se uskuteční 19.11.2016
v Holešově, žádáme členy oblasti o návrhy na hudbu a kulturní program.
- OV souhlasí s nákupem kostry stanu zničeného při nepřízni počasí. Částečně uhrazeno
pojišťovnou, rozdílnou částku uhradí SSŽe Přerov.
- OV souhlasí: se zakoupení skútru na závody ve Skašticích
S proplacením fotodokumentace uskutečněných závodů pro V. Sovovu
S příspěvkem na dopravu Terzii Daňkové a Barboře Zourkové - drezurní šampionát
- Pan M. Šrubař seznámil OV s podmínkami pro pořádání MČR ve voltiži. OV se podivuje nad
zákazem pořádat při MČR ve voltiži i otevřené soutěže což se na jiných MČR toleruje.
- dát dotaz na VV jakým klíčem se rozdělují peníze na oblasti, když ne podle výše vybraných
licenčních poplatků. Zda obdrží oblasti příspěvek na mládež jako v minulých letech.

Zapsala: M. Sehnalová

