Zápis ze schůze OV JmO – Brno – Panská lícha 13.10.2015
přítomni: Daniela Diringerová, Josef Hrabálek, Pavel Koláček, Richard Novák, Mgr. Lenka
Sekaninová, Zuzana Šedá
1. OV projednal zápisy z VV ČJF z 9.9. a 6.10., body týkajících se JMO. A zkontroloval zápis z minulého OV
JMO.
2. SCM - Z JMO byli přihlášeni do SCM jezdci pouze za skoky. Sekretářka upozorní garanta disciplíny na
text uveřejněný na webu ČJF. Kde byla nutnost zájemců o SCM o zpětnou vazbu.
3. OV projednal způsob rozdělení dotace na talentovanou mládež, kterou obdržel z centrály. Bylo
rozhodnuto o přidělení peněz účastníkům MČR a to ve výši 2.000,- na koně. Sekretář požádá garanty
disciplín, aby kontaktovali ty, kterých se to týká. Na základě faktury, kterou vystaví klub, za nějž jezdec
startuje, bude částka, oblastí, proplacena.
4. OV projednal možnost pořádání školení rozhodčích + specializovaná školení pro jednotlivé disciplíny.
Popřípadě školení stavitelů – zjistí J. Hrabálek. Předběžný termín na polovinu března 2016.
5. Schůzka schvalovatelů rozpisů 22.10.2015 – J. Hrabálek, jako odpovědná osoba za rozpisy, se nemůže
zúčastnit. Místo něj se zúčastní sekretářka.
6. Schůzka pořadatelů závodů je plánována na 15.11.2015 v 10.00. Od 11.00 bude navazovat schůzka
s členem legislativní komise p. Hupkou a p. Blažkem. Místem konání je Brno – Panská lícha (srub).
7. Změny v pravidlech pro rok 2016 – Sekretářka obešle garanty disciplín s upozorněním na možnost
podávání návrhů na změny v pravidlech.
8. Kategorizace 2016 – pro disciplíny drezura a všestrannost zatím není oficiální dokument. Pro disciplínu
skoky vyšle dne 13.10.2015 návrh, se který OV zásadně nesouhlasí. Dle názoru OV JMO je tento návrh,
pro jezdce, demotivující, a pro pořadatele, silně omezující. V podmínkách JMO ho nebude možné uvést
v praxi, a povede k odlivu jezdců do hobby soutěží. Návrh bude konzultován na schůzce s pořadateli.
9. Oblečení s logem JMO – Na základě množících se dotazů, bude objednáno, a dáno do prodeje oblečení
s logem JMO. Přesnou nabídku zjistí L. Sekaninová. Poté bude uvedena na webu JMO.
10. Večírek JMO – Předběžný termín cca polovina ledna – únor. Místo zatím nebylo vybráno. Budou
osloveni všichni, přes web JMO, na návrhy na místo konání, možnost pomoci, a další nápady. Konečné
rozhodnutí bude uděláno na příští schůzi OV.
11. OV projednal možnou investici do nákupu nových fotobuněk. R. Novák zjistí cenovou relaci nových
fotobuněk, a o investici bude rozhodnuto na příští schůzi OV.
12. OV projednal změnu rozhodčích na závodech v Mikulově, kterou neschválil OV, a nedelegoval nového
HR. HR řádně neoznámil svou neúčast. P. Trojanec a pí. Trtíková obdrží výtku od OV, v případě
opakování bude předáno disciplinární komisi.

Zapsal: Zuzana Šedá
Odsouhlasil: Mgr. Lenka Sekaninová

