Z á p i s n i c a č. 9
zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov, dňa 07.10.2015 v Poprade
Prítomní:
Program:

viď prezenčná listina (začiatok 17:00)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stav financií na oblasti
Vyhodnotenie športovej sezóny
Skokový pohár
Príprava športového kalendára pre sezónu 2016
Valná hromada oblasti
Rôzne

K bodu 1
K dnešnému dňu je stav na účte oblasti
- stav na účte v SLSP 1 927,88 €
- stav v pokladni
40,00 €
Na federácii ešte nie sú doúčtované jednotlivé oblasti. Je predpoklad, že ešte nám niečo príde
v termíne po 30.11.2015
Oblasť má uhradené záväzky vo vzťahu k usporiadateľom spoločných majstrovstiev seniorov
a juniorov oblastí Košice a Prešov vo výške 500 € a 250 €.
Je potrebné počítať s odsúhlasenými platbami
- odmena za udržiavanie www stránky oblasti 50 €
- príspevok na spoločné vyhodnotenie sezóny 2015 dňa 24.10.2015 v Starom Smokovci
500 € (včitane zakúpenia pohárov v jednotlivých kategóriách)
- príspevok pre víťaza a umiestnených v Skokovom pohári finále ktoré sa v Prešove
nekonalo 500 €
K bodu 2
Vyhodnotenie sezóny 2015 jazdeckých oblastí Košice a Prešov v jednotlivých disciplínach sa
uskutoční 24.10.2015 v hoteli Bellevue v Starom Smokovci so začiatkom o 18:00 hod. Za
naše oblasti sa budú hodnotiť disciplíny:
- skoky
drezúra
voltíž
vytrvalosť
Počty vyhodnotených:
skoky - deti
3 poháre
- ml.jazdec 1 pohár
- junior
1 pohár
- seniori
3 poháre
drezúra
1 pohár
voltíž -mladšie deti 1 pohár
- staršie deti 2 poháre
- dvojica
2x2poháre
- skupina junior
1 pohár
- junior jednotlivec 1 pohár
- senior
1 pohár
vytrvalosť
- 1 pohár
spolu
20 pohárov

Mená vyhodnotených dodajú jednotlivé komisie podľa aktuálneho poradia v rebríčkoch.
Pozvánky vyhodnoteným jazdcom zašle Ing. Varga
Z: Ing. Varga
T: do 15.10.2015
Uznesenie: Predsedníctvo JO PO sa dňa 07.10.2015 uznieslo na príspevku príspevok na
spoločné vyhodnotenie sezóny 2015 dňa 24.10.2015 v Starom Smokovci 500 € (včitane
zakúpenia pohárov v jednotlivých kategóriách)
Z: Ing. Gryglak
T: po dodaní faktúry
K bodu 3
Prebehla diskusia ku Skokovému poháru. Vyhodnocovanie si v budúcnosti pravdepodobne
vyžiada nejakú finančnú čiastku (za spracovanie rebríčka) a celkový víťaz bude buď na
základe počtu dosiahnutých bodov dielčích súťaží, alebo usporiadateľ finále bude viazaný
nejakou zmluvou
Uznesenie: Nakoľko usporiadateľ finále Skokového pohára Parkúr Team Slavoj Prešov
odstúpil od usporiadania finále, ktoré sa nemohlo konať za štandardných podmienok Jazdecké
oblasti Košice a Prešov sa uzniesli vyhodnotiť štyroch najlepších jazdcov podľa rebríčka
skokového pohára. Vyhodnotenie sa uskutoční na poddujatí Vyhodnotenie sezóny 2015... dňa
24.10.2015 v hoteli Bellevue v Starom Smokovci a to tak, že čiastka 1000 € (500+500/JO
KE+PO) bude rozdelená rovným dielom pre štyroch najúspešnejších jazdcov v rebríčku
skokového pohára, ktorí by mali postúpiť do finále
Z: J. Rindošová – za dodanie mien štyroch finalistov
Ing. Gryglak – zabezpečenie vyplatenia výhry
T: do 24.10.2015
K bodu 4
K športovému klendáru 2016 je potrebné zvolať schôdzu zástupcov klubov, resp. Zabezpečiť
podklady k športovému kalendáru nejakým iným spôsobom. Na Vyhodnotení sezóny
2015...dohodnúť so zástupcami JO KE či bude porada spoločná a kde sa uskutoční. Vhodný
termín by mohol byť 14.11.205 (resp. v období od 10. do 15.11.2015). Pozvánky na adresu
sídla štatutára klubov budú odoslané 2 týždne vopred
Z: Ing. Gryglak
T: v texte
K bodu 5
Podľa platných stanov SJF by sa malo uskutočniť Valné zhromaždenie oblasti najneskôr do
7.2.2016. Situáciu trošku komplikuje fakt, že práve prebieha schvaľovanie Zákona o športe,
čo môže mať vplyv na naše stanovy, čo následne vyvolá potrebu novej valnej hromady
v krátkom čase za sebou. Návrh termínu a programu valnej hromady Jazdeckej oblasti Prešov
sa predpokladá na decembrovej porade tak, aby sme mali 30 dní na zaslanie pozvánok.

K bodu 6
- Ing. Varga predložil návrh na čestné členstvo v SJF pre pána Cyrila Sedlačka pri
príležitosti životného jubilea 75 rokov (viď príloha č. 2). Predsedkyňa oblasti predloží
tento návrh výkonnému výboru SJF
Z: J. Rindošová
- P. Fogašová žladala doriešiť faktúru za organizáciu Majstrovstiev oblasti v drezúre,
ktoré sa neuskutočnili
Uznesenie: Predsedníctvo JO PO sa dňa 07.10.2015 uznieslo na úhrade nákladov na prípravu
drezúrnych majstrovstiev JO KE+PO vo výške 100 €. Aj keď sa súťaže konali, Majstrovstvá
neboli vyhodnotené v zmysle všeb.pravidiel príloha N2
Z: Ing. Gryglak
T: do 30.11.2015
-

Predsedníctvo JO PO sa zaoberalo možnosťou príspevku za umiestnenie jazdcov
v súťažiach M SR

Uznesenie: Predsedníctvo JO PO sa dňa 07.10.2015 uznieslo, že príspevok na jazdca za
umiestnenie do 3. miesta na M SR v sezóne 2015 v kategórii jednotlivcov je stanovený na 50
€.
Z: Ing. Gryglak
T: do 30.11.2015

V Poprade, 07.10.2015

Prílohy:
- prezenčná listina zo dňa 07.10.2015
- návrh na čestné členstvo (p. Cyril Sedlačko)

zapísal: Ing. Varga

