Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – Jihomoravská oblast
č. 2/2020
Den konání
Místo konání
Čas

2. 3. 2020
Brno – Panská lícha
od 18:30
do 20:30

Přítomnost členů OV

Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob

Tomáš Aberl
Daniela Diringerová
Josef Hrabálek
Mgr. Lenka Sekaninová
Zoltán Toth

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Zuzana Zvěřinová

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Schválení programu jednání:
2.
OPP
3.
JJL
4.
Příspěvky na přípravné školení k ZZVJ
5.
Per rollam
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program.
schváleno
hlasování Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0
2.
OV projednal zaslané žádosti o přidělení příspěvků dle Oblastní projektové
podpory pro rok 2020 (kapitola II. a III.).
Přišlo pět žádostí (JK Fany Hostěnice, JS Našiměřice, J.K. Skrip
Dobročkovice, ITAL CE.KA, PEDAG Equi Team).
Všechny zaslané žádosti byly schváleny s následujícím finančním limitem na
jeden den akce:
- Skoky, drezura: 10.000,-/den
- Paravoltiž: 9.000,-/den
Sekretářka zašle všem žadatelům vyrozumění emailem, a zadá akce do JIS.
Pokud nebude vyčerpána celá částka, kterou dostala oblast přidělenu, bude
druhé kolo pro podávání přihlášek. Termín v letních měsících – opět bude
uvedeno na webu oblasti.
schváleno
hlasování Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0
3.
OV projednal změny propozic pro konání Jihomoravské jezdecké ligy 2020
v disciplínách drezura a skoky. Schváleno bude dodatečně per rollam po
dořešení.
Sekretářka zašle pořadatelům závodů, a uveřejní na webu a facebooku
oblasti, dále zařídí přihlašování v JIS.
schváleno
hlasování Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0
1

4.

hlasování
5.
5.1.

5.2.
hlasování

OV schválil příspěvek pro pořadatele přípravných školení pro ZZVJ, ve výši
300,-/osoba. Podmínkou proplacení příspěvku je přihlášení na školení přes
JIS.
schváleno
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0
Rozhodnutí per rollam
Dne 3.3. předsedkyně oblasti Lenka Sekaninová informovala všechny členy
oblastního výboru JmO ČJF, že se jí podařilo zajistit od sponzora 50.000,- Kč
pro finále JJL ve skákání do kategorie Junioři a Pony. Podmínkou sponzora
je, že finále JJL se bude konat ve dnech 26.-27.9.2020 na Panské líše.
Předsedkyně nechala tedy hlasovat per rollam, kdo je pro, aby se finále JJL
konalo na Panské líše za finanční podpory 50.000,- od sponzora a kdo je pro,
aby se konalo finále JJL v Našiměřicích bez finanční podpory sponzora
50.000,- Kč (nebude se vybírat startovné ve finálové soutěži).
Pro Panskou líchu: 2 (Diringerová, Sekaninová)
Pro Našiměřice: 3 (Aberl, Hrabálek, Tóth)
Finále JJL ve skákání se tedy bude konat v Našiměřicích 3.10. (dle kalendáře)
4.3. schválil OV propozice pro JJL 2020
Pro:5
Proti:0

Zdržel se:0

Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF:
1.
2.
Zapsal: Zuzana Zvěřinová
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