Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – Jihomoravská oblast
č. 5/2020
Den konání
Místo konání
Čas

2. 12. 2020
Brno – Panská lícha
od 18:30
do 21:15

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.
Podklady pro jednání Rady ČJF
3.
Rozpočet oblasti
4.
Náhrady účastníkům MČR
5.
OPP 2020
6.
Kalendář závodů 2021
7.
Galavečer oblasti
8.
Per rollam
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program.
schváleno
hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.
Předsedkyně oblasti seznámila členy OV s podklady pro jednání Rady ČJF.
OV vše projednal, a předsedkyně přednese stanoviska na Radě.
3.

hlasování
4.
hlasování
5.

Sekretářka oblasti informovala členy OV o stavu čerpání rozpočtu pro letošní
rok. OV ponechat část prostředků do rezervy, z důvodu nevyčerpání pro
Galavečer, který se měl konat na začátku roku. V případě potřeby bude
v příštím roce čerpána vyšší částka pro Galavečery.
schváleno
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
OV projednal a schválil výše úhrady nákladů účastníkům MČR. Sekretářka
rozešle všem, kterých se to týká email.
schváleno
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
OV vzal na vědomí informaci o stavu čerpání prostředků v rámci OPP.
Subjekty, které měly nevyčerpané prostředky, byly informovány. Termín
dodání vyúčtování akcí je 15.12.2020.
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6.

hlasování
7.

hlasování
8.

OV schválil navržený kalendář závodů pro rok 2021, jak jej sestavili
pořadatelé.
Oblastní mistrovství ve skocích bylo přiděleno JK Panská lícha (žádali i TJ
Moravan Brno a JS Našiměřice).
Oblastní mistrovství v drezuře přiděleno JK Panská lícha (jiný zájemce nebyl).
Oblastní mistrovství v paravoltiži přiděleno EPONA (jiný zájemce nebyl)
Oblastní mistrovství ve všestrannosti a spřežení bude uspořádáno na jiné
oblasti, žádný náš pořadatel tyto závody nepořádá. OV vybere pořadatele na
začátku příštího roku.
Finále Jihomoravské jezdecké ligy ve skocích přiděleno JS Našiměřice.
OV schválil ZZVJ, které pořadatelé navrhli.
schváleno
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
OV projednal možnosti pořádání Galavečera oblasti. Lednový termín, který byl
rezervován, sekretářka zruší. OV nepředpokládá, že by v tomto termínu bylo
povoleno potřebné množství návštěvníků.
Sekretářka poptá volné termíny v březnu/dubnu. Konečné rozhodnutí učiní
OV, dle situace, pravděpodobně v únoru.
Žádosti o výkonnostní odznaky můžou zájemce posílat sekretářce. Odznaky
budou předány na Galavečeru, nebo budou zaslány poštou.
schváleno
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Rozhodnutí per rollam

8.1.

9.9. OV schválil změnu STP OM skoky pony. Kategorie bude rozdělena na
dvě – jezdci startující prvním rokem + ostatní. Obě kategorie budou mít stejné
výhry.

8.2.
hlasování
8.3.
hlasování
8.4.

17.9. OV schválil přidání závodů do kalendáře – 11.10. Panská lícha - drezura
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 2
25.9. OV schválil nákup 15 ks bezpečnostních háků
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 2
25.9. OV projednal návrh zvýšení kvalifikací pro rozhodčí paravoltiže, který
přešel z komise voltiže, a přijal následující rozhodnutí:
- Martina Jansová – zvýšení na národního rozhodčího a školitele rozhodčích
paravoltiž - schváleno
- Jana Tomíšková – školitel rozhodčích paravoltiž - nesplňuje podmínku
kvalifikace národní rozhodčího, ale vzhledem ke zkušenostem (FEI steward) a
specializací žádáme o výjimku
- Jakub Weingartner - zvýšení na národního rozhodčího – neschváleno –
nesplňuje podmínky
- Markéta Švábenská - zvýšení na národního rozhodčího – neschváleno –
nesplňuje podmínky
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 2

hlasování

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