Zápis z jednání komise spřežení ČJF
22.9. 2016

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

-

Komise spřežení potvrzuje k proplacení fakturu za přejímku koní při reprezentačním soustředění ( 8.-10.4.
Kladruby ) vystavenou MVDr Jadrníčkem.

-

Komise spřežení potvrzuje k proplacení fakturu od ACE design za 2ks stojanů k časomírám v částce 1658 Kč.
Náhrada za zničené.

-

Komise spřežení projednala kandidaturu pro pořádání Mistrovství republiky ve spřežení pro všechny
kategorie na rok 2017. Přihlášeni ke kandidatuře byly dva subjekty: JK Mikulov a Dostihový spolek
Pardubice. Komise doporučuje VV přidělit pořadatelství MČR 2017 Dostihovému spolku Pardubice.

-

Komise spřežení projednala žádost o omluvu vztahující se k zápisu komise z 11.7. ve věci nedostatků při
rozhodování závodů v Pardubicích adresované komisi Královehradeckou oblastí.
Komise spřežení se omlouvá za chybně použitou formulaci ( stížnost viz. Zápis komise z 11.7. ) a text upravuje takto: Komise spřežení projednala vznesení negativních připomínek několika jezdců na nekvalitní výkon …
Doporučení komise z výše jmenovaného zápisu zůstává v platnosti. Královehradecké oblasti bude zaslána písemná odpověď manažerem komise.

-

Komise projednala negativní připomínky k technickým nedostatkům na závodech v Čakovičkách ( 22.-24.7.).
Komise doporučuje pořadatelům používání fotobuněk jak v maratonu, tak rovněž při parkuru a to i v
případě závodů úrovně 2*. Zajistit odpovědnou a proškolenou osobu na zpracování výsledků a s tím
spojených úkolů. Lépe zajistit organizaci závodů po technické stránce.

-

Ve dnech 5. - 6.11. proběhne seminář pro stavitele tratí. Školitelem bude M. Zaleski ( POL ). Seminář bude
refreshingem pro stávající stavitele a rovněž prvním zahajovacím školením pro nové kandidáty. Seminář se
bude konat v Němčicích u Kolína.

-

Komise spřežení připraví revizi pravidel se zakomponováním případných změn pro rok 2017.

-

Komise spřežení byla vyzvána výborem Dunajsko alpského poháru k vyjádření vztahujícího se k dalšímu
pokračování, vývoji nebo jiné koncepci tohoto poháru. Komise si vzala dobu na rozmyšlenou a bude se
tímto projektem zabývat na dalším zasedání.

-

Komise spřežení rozhodla o uvolnění fin. prostředků na pořízení věnce k poslednímu rozloučení s ing.
Josefem Cermanem.

Zápis vypracoval: Jaroslav Pavel

