Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 5.9. 2016
Přítomni:

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

Hosté:

J. Jarka, I.Bičanová, J. Podrápská

Program:
1. Zpráva ze. zasedání VV ČJF 9.8. 2016 a z jednání Rady ČJF z 3.8. 2016
2. Různé

1) Zpráva ze zasedání VV ČJF z 9.8. 2016 a z jednání Rady ČJF z 3.8. 2016– viz web ČJF
2) Různé
- Konference ZO proběhne 14. 10. 2016 v 17 hod. – Kulturní klub v Hulíně
- dne 16.11.2016 se koná Konference ČJF v Humpolci
- jak bylo již dříve odhlasováno, bude proplacen příspěvek na cestovné pro reprezentanty ZO, kteří
se zúčastnili MČR 2016
- účastníkům MČR bude vyplacena odměna za umístění - 3 000 Kč za 1. místo, 2000 Kč za
2. místo a 1000 Kč za 3. místo na MČR
- OVZO děkuje jezdcům oblasti za úspěšnou reprezentaci: na finále ZP v Humpolci, na MČR pony
ve Zduchovicích, za všestrannost v Brně na Panské Líše – viz web ZO
- sekretářka oblasti pošle připomínky k úpravám v nově připravovaných stanovách ČJF
- OVZO děkuje organizátorům za vzornou přípravu i průběh závodů ve Skašticích a Holešově
- upozornění pro pořadatele závodů – zdravotní dozor z ČČK nemusí vždy splňovat požadavky
stanovené PJS
- dne 4. 10. 2016 v 18 hod. se bude konat OVZO - Kulturní klub Hulín – jednotlivé komise určí
STP na MZO 2017
dotazy na ČJF:
1. čerpání rozpočtu oblasti nesouhlasí s výdaji oblasti z oblastního účtu a nelze zjistit, jaký je
zůstatek účtu, se kterým může oblast disponovat
2. na základě čeho byl sestaven a odsouhlasen seznam garantů za jednotlivé oblasti pro nové
stylové rozhodčí
3. je potřeba upřesnit, která školení odpovídají refreshingu tak, aby bylo zřejmé, kteří rozhodčí jsou
oprávněni rozhodovat soutěže. Je konec jezdecké sezóny a stále nejsou zveřejněny seznamy
rozhodčích, kteří mají splněný refreshing a potřebná školení pro rozhodování.

Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová

