Zápis ze schůze OV Západočeské oblasti
ze dne 17.10.2012
Místo:
Přítomni za OV:
Host:
Omluveni:

Plzeň
Denková Dana, Jindra Jaroslav, Paleček Jan, Pecka Martin, Pittner Antonín
Voldřich Jaroslav
---

Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Došlá pošta
Kontrola zápisu z jednání výboru 18.9.2012
Projednání vývoje webu ČJF
Zhodnocení ZČJT 2012
Jezdecký ples 2012 - informace
Návrh programu na schůzku s pořadateli
Návrh programu na konferenci oblasti
Různé

Průběh jednání:
Bod 1. programu: Probrána došlá pošta v čase od minulé schůze – reakce jsou součástí dalších bodů
jednání.
Bod 2. programu: Zkontrolován zápis z minulé schůze se závěrem:
- podbod 4. bodu 2. – splněn
- podbod 5. bodu 2. – splněn částečně, trvá – na poslední letošní schůzi OV bude zhodnocena práce
správce našich webových stránek
- podbod 12. bodu 2. – splněn
- bod 4. – splněn, následuje bod 3. této schůze
- bod 5. – splněn
- bod 6. – splněn částečně, nejsou zatím vyplaceny příspěvky subjektům TJ JS Plzeň-Bory a Ing. Petr
Dajbych – viz bod 8. této schůze
- bod 7. – splněn
- bod 9. – splněn, viz bod 5. této schůze
- bod 10. – splněny všechny podbody
Bod 3. programu: Ohledně přípravy a tvorby nového webu ČJF budou probíhat další jednání, informace o
nových skutečnostech budou poskytovány.
Bod 4. programu: 1. ročník ZČ Jump Tour je možno hodnotit jako úspěšný. OV děkuje všem pořadatelům
jednotlivých kol. Vítězové jednotlivých kategorií: senioři – Smaha Luděk Sportovní stáj Smaha Dýšina; junioři
– Vítovcová Klára Jezdecký klub Jiřičná; děti – Rodová Michaela JK Tachov. Na základě zkušeností
z letošního ročníku budou pro příští ročník upravena pravidla.
Bod 5. programu: Bod byl projednán, jsou připraveny návrhy na vyhodnocení.
Bod 6. programu: Na schůzce s pořadateli, která proběhne v pátek 9. listopadu 2012 od 17.00 hod. v areálu
Škodaland v Plzni u Borské přehrady bude zkompletován kalendář závodů pro rok 2013, budou určeni
pořadatelé OM 2013 při zachování STP jako letos s tím, že v OM se jezdec může umístit pouze s jedním
koněm, budou zveřejněna pravidla ZČ Jump Tour pro rok 2013 a projednány termíny ZZVJ 2013 – OV
navrhuje 3 termíny. Pořadatelé budou znovu pozváni na schůzku – zajistí J. Paleček.
Bod 7. programu: Byl navržen program na konferenci oblasti, která se uskuteční v sobotu 1. prosince od
10.00 hod. v areálu Škodaland v Plzni u Borské přehrady. Pozvánky včetně navrženého programu budou
zaslány všem subjektům a na ČJF – zajistí J. Paleček.
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Bod 8. programu:
- I přes urgenci nevrátily dosud subjekty TJ JS Plzeň-Bory a Ing. Petr Dajbych podepsané
smlouvy na vyplacení příspěvku. Jestliže tak neučiní do konce listopadu 2012, příspěvky jim
nebudou vyplaceny.
- OV uvažuje o zakoupení 2 ks elektronických číselníků, vhodných pro opracoviště pro lepší
kontrolu jezdců svých startovních pořadí. Technické parametry a cenovou relaci zajistí J.
Jindra a M. Pecka.
- OV schválil návrh rozpočtu oblasti na rok 2013. Schválený rozpočet bude odeslán na
sekretariát ČJF a zveřejněn na webu oblasti – zajistí D. Denková.
Termín příští schůze navržen a schválen na 9.11.2012 od 16.00 hod. v areálu Škodaland v Plzni – před
schůzkou s pořadateli.

Zapsal: Jan Paleček
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