Zápis ze schůze OV Západočeské oblasti
+ schůzky s pořadateli ze dne 9.11.2012
Místo:
Přítomni za OV:
Za pořadatele:
Host:

Plzeň
Denková Dana, Jindra Jaroslav, Paleček Jan, Pecka Martin, Pittner Antonín
Zástupci subjektů MD0012, MD0013, MD0016, MD0020, MD0027, MD0034,
MD0128 a MD0188
Voldřich Jaroslav

Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kalendář sport. akcí (závody, hobby soutěže) v roce 2013 – koordinace termínů
Návrh pořádání OM ZČO v roce 2013 – místo, STP
Návrh delegace rozhodčích na rok 2013
2. ročník ZČJT 2013 – výběr závodů, úprava pravidel
ZZVJ 2013 – návrhy na místa pořádání
Různé

Průběh jednání:
Bod 1. programu: Zahájení, přivítání účastníků a seznámení s programem provedl předseda oblasti A.
Pittner
Bod 2. programu: Na základě dříve dodaných podkladů od pořadatelů byl zkompletován a odsouhlasen
sportovní kalendář na rok 2013 včetně termínů hobby závodů. Kalendář bude do 30.11.2012 odeslán na
ČJF – zajistí J. Paleček.
Bod 3. programu: V rámci kalendáře byly též odsouhlaseny termíny a místa pořádání OM 2013. OM ve
skákání všech kategorií se uskuteční 25. – 26.5. v Domažlicích, OM v drezuře všech kategorií bude 15.6.
v areálu TJ JS Plzeň-Bory a OM pony ve skákání proběhne 7.9. v Trnové. Sportovně technické podmínky
zůstávají stejné jako v letošním roce:

Děti:
Junioři:
Ml. jezdci:
Senioři:
Pony:

Skoky
Z + ZL (soutěže na styl)
ZL + L* (soutěže na styl)
L* + L**
S* + S**
handicap LP

Drezura
úloha DD
úloha JU
úloha JD
úloha SG

Od příštího roku se může v OM umístit jezdec pouze s jedním koněm.
Bod 4. programu: Vzhledem k tomu, že někteří pořadatelé nedodali své návrhy na sbory rozhodčích, nebyl
tento bod jednání plně vyčerpán a byla vytvořena pouze prozatímní neúplná tabulka pro rok 2013.
Bod 5. programu: Byl zhodnocen průběh 1. ročníku Západočeské Jump Tour 2012. Na základě zkušeností
z letošního ročníku a připomínek od pořadatelů budou upravena a zveřejněna pravidla pro příští rok – zajistí
M. Pecka a J. Jindra.
Bod 6. programu: O pořádání ZZVJ v příštím roce nebyl z řad přítomných projeven žádný zájem, termíny a
místa pořádání budou řešeny následně.
Bod 7. programu:
- Vyhodnoceným jezdcům bude zaplacena vstupenka na ples v ceně 390,- Kč, majitelé
vyhodnocených koní obdrží na koně čestnou deku. Pozvánky na ples pro vyhodnocené a na ČJF
rozešle J. Paleček, deky zajistí M. Pecka.
- D. Denková zašle sekretáři oblasti seznam absolventů doškolení rozhodčích a stavitelů naší oblasti
v letošním roce
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Termín příští schůze navržen a schválen na 1.12.2012 od 9.00 hod. v areálu Škodaland v Plzni – před
oblastní konferencí.

Zapsal: Jan Paleček
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