Zápis ze schůze OV JmO – Brno – Panská lícha 31.10.2017
přítomni: Daniela Diringerová, Josef Hrabálek, Pavel Koláček, Richard Novák, Mgr. Lenka
Sekaninová, Zuzana Zvěřinová

1. Schválen program schůze, a kontrola zápisu z minulého OV.
2. OV projednal čerpání rozpočtu. Sekretářka konstatovala, že v Xaveriu stále chybí platby za
OV, i když jsou již proplaceny, a jsou zde uvedeny částky, které se netýkají naší oblasti.
Zažádáno o opravu u účetní.
3. OV projednal a schválil příspěvky pro účastníky MČR. Každý účastník mistrovských soutěží,
obdrží příspěvek 1.000,- na každého koně, jako odměna za účast na MČR. Proplacení zajistí
sekretářka.
4. OV projednal a schválil příspěvky pro medailisty MČR. Víše příspěvků byla schválena
následovně: 1. místo – 5.000,2. místo – 4.000,3. místo – 3.000,4. místo – 2.000,5. místo – 1.000,Za paradrezuru a paravoltiž obdrží každý 5.000,- na koně, který se zúčastnil MČR, bez
dalších příspěvků na umístění.
Ve voltiži obdrží příspěvek za umístění skupin i dvojic, všichni účastníci v jedné částce.
Proplacení zajistí sekretářka.
5. Schůzka pořadatelů závodů proběhne 12.12.2017od 17.30 v salonku na Panské líše.
6. OV projednal připomínky k ZZVJ, které vznesli komisaři:
 komisaři u zkoušek mohou být i členové stejného klubu jako adept zkoušek, za
předpokladu, že jej netrénuje – stejně jako je to v drezurních pravidlech. U velkých
klubu jsou často registrováni jak komisaři, tak adepti zkoušek, a přitom se osobně
ani neznají.
 místo pohybu v drezurním obdélníku by se mělo zavést společné opracování na
kolbišti – parkuru. Toto je na závodech větší problém, než opracování při drezurních
závodech.
 systém garantů se míjí účinkem. Garanti často adepty ani neznají, a u zkoušek je vidí
poprvé.
7. OV zajistil přípravu na konferenci – jména kandidátů, zajištění. Vše bude dojednáno, až
konference oblasti zvolí delegáty.
8. OV projednal stav čerpání peněz z JSOPR. Vyúčtováno bylo vše, krom jedné akce z kapitoly
I., která byla uspořádána nedávno. Dále je na měsíc listopad a prosinec vypsáno větší
množství soustředění, o které je mimořádný zájem. Všichni pořadatelé byli upozorněni na
potřebu dodat vyúčtování co nejdříve. Uspořádány by měly být všechny akce, o které oblast
žádala, krom jedné z kapitoly I., o kterou nebyl zájem z řad adeptů ZZVJ.
9. OV projednal možnosti konání soustředění pro rok 2018, s tím, že pokud nebudou známa
pravidla JSOPR, nelze nic plánovat. Připomínky k letošním pravidlům pro čerpání byly

zaslány do Prahy. Je potřeba získat pravidla pro čerpání co nejdříve, aby bylo možno začít
plánovat soustředění již na začátku roku.
10. OV prodiskutoval možnosti termínu galavečera. Původně navržené termíny jsou kvůli
termínové kolizi s jinými galavečery, mimo. Je potřeba najít náhradní termín, a to co
nejdříve.

Per Rollam:
1. OV schválil vypsání nového termínu ZZVJ Panské lícha, 29.10.2017

Zapsal: Zuzana Zvěřinová
Odsouhlasil: Mgr. Lenka Sekaninová

