Zápis z jednání komise spřežení ČJF ze dne 21.7.2015

Účastníci: ing. Jiří Kunát, Josef Trojanec, Jaroslav Kosař, Pavel Drbohlav,
Jaroslav Pavel

Manažer na prvním zasedání komise seznámil všechny členy s jeho představami
chodu komise spřežení v nadcházejícím období a rozdělil jednotlivým členům
odpovědnosti.
Jaroslav Pavel: pravidla ( úpravy, překlady a implementace ), management
reprezentačního týmu, organizace soustředění, přihlášky na
mezinárodní závody
Jaroslav Kosař: webové stránky, zpracování výsledků + spolupráce s AC design
Pavel Drbohlav: správa majetku komise
Josef Trojanec: Hobby soutěže, rozhodčí, komunikace s oblastmi
Jiří Kunát: ekonomika, schvalování veškerých finančních toků, koordinace komise,
komunikace s pořadateli Zlaté podkovy.
Dále manažer informoval o krácení rozpočtu komise na rok 2015 a to na 40% z
původně předpokládané částky. ( k čerpání nyní zbývá 243tis. Korun )
Komise rozhodla o ukončení spolupráce s trenérem reprezentačního družstva Theo
Timmermanem – důvodem je nedostatek finančních prostředků, rozpad
reprezentačního družstva čtyřspřeží ( nemožnost reprezentace Jiřího Nesvačila ml. z
důvodu preventivního uzavření NHK v souvislosti s IAE ) a neochota spolupráce
některých členů.

Komise se zabývala problematikou podpory široké základny jezdců s vizí růstu
budoucích reprezentantů ve všech kategoriích.
Hobby soutěže – komise doporučuje dohled nad pořádáním + školení, vedení jezdců
povolanou osobou, náklady na tuto činnost by byly hrazeny z prostředků komise.
Komise navrhuje za supervizora pana Jiřího Kocmana.
Soutěže dětí – do budoucna vidí komise velký potenciál, zaměřit se na podchycení
sportujících, vypisování soutěží, případně úpravy pravidel, soustředění, vzdělávání.
Komise zorganizuje svolání schůzky pořadatelů závodů – mimo jiné je od příštího roku
nutné on-line přihlašování do systému.
Jaroslav Kosař požádal o zajištění jeho osobního přístupu do databáze Entry systému
FEI z důvodu zpracovávání výsledků mezinárodních závodů a tedy jednodušší
administrace výsledkového servisu. Zajistí J.Kunát
Pohár spřežení – stanovit pravidla pro rok 2016, rozpracovat modely, ze kterých bude
vytvořena závěrečná podoba hodnocení.
Komise rozhodla, že zápisy z jednání budou zveřejňovány na webových stránkách
spřežení.
Komise odsouhlasila uvolnění částky 1000,- kč na věnec od komise spřežení ČJF na
poslední rozloučení s MVDr Jiřím Jonášem.
Komise pověřuje vedením výpravy při CAIO Riesenbeck Alenu Veličkovou – vedoucí
výpravy bude uhrazeno cestovné.

Zápis vypracoval: Jaroslav Pavel

