ZÁPIS SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU A RADY
ČESKÉHO BEZUDIDLOVÉHO SPOLKU
Farma Vysoká, 16.2. 2019
Byli přítomni: Škodová, Kohútová, Štefenová, Rypová, Zelenka, Barešová
CÍLE SPOLKU PRO ROK 2019
Obsadit rady jednotlivých oblast akkvními členy
Vybudovat vzdělávací systém rozhodčích
Vytvořit seznam stájí a trenérů bezudidlového jezdectví v celé ČR
Uspořádat několik kurzů „Základy bezudidlového ježdění“
Rozšířit základnu členů na dvojnásobek nynějšího stavu
PROJEDNÁVANÁ TÉMATA:

·

Pojištění jezdců – Vzhledem k nevýhodným podmínkám a velmi nízkému kryt se rada a výbor
usnesli, že úrazové pojištění licentovaných jezdců zatm nemá pro členy spolku význam. Na
webových stránkách (formulář přihlášky ke členství) přibude kolonka, která bude informovat o
vlastní zodpovědnosk v případě úrazu na akcích pořádaných pod hlavičkou spolku a zároveň
doporučení na vlastní úrazové pojištění. Dále budeme dbát na uvedení těchto doporučení v
propozicích každých závodů.

·

Obsazení jednotlivých rad
VÝKONNÝ VÝBOR

Michaela Škodová
Anna Kohútová
Veronika Štefenová

Výkonný výbor zůstává ve stejném obsazení.
KONTROLNÍ RADA

Ing. Adriana Barešová
Bc. Nikol Rypová
__________ Je nutné někoho urychleně obsadit.

VETERINÁRNÍ RADA

MVDr. Kateřina Křenková
Veronika Štefenová

Veterinární rada zůstává ve stejném obsazení.
Rada Anglických disciplín

Padly návrhy na obsazení akkvních členů rady. Po schválení a
odsouhlasení budou jména zveřejněna.

Rada westernových disciplín

Nick Zelenka

Padly návrhy na obsazení akkvních členů rady. Po schválení a
odsouhlasení budou jména zveřejněna.
Rada dovednostních disciplín Padly návrhy na obsazení akkvních členů rady. Po schválení a
odsouhlasení budou jména zveřejněna.
OBLASTNÍ RADY – Rypová napíše text, kdy budou vyzváni zájemci o posty v oblastních radách. V letošním
roce budeme na tomto obsazení intenzivně pracovat.

·

Rozdělení povinnost

WEBOVÉ STRÁNKY – Barešová si vezme na starosk aktualizaci informací na webových stránkách spolku.
Kdokoli, kdo bude mít informace o nějaké zajímavé akci, soustředění či kurzu, který se ponese v duchu
spolku, bude je přeposílat jí.
Facebook – Bude vyhlášen konkurz na osoby, které budou akkvně spravovat facebook. Jejich úkolem bude
vyhledávat informace o různých akcích, seminářích a závodech a tyto informace umisťovat na Facebook
spolku a zasílat Adrianě Barešové, která je umíst na webové stránky.
Instagram – do správy instagramu se zařadila nově Veronika Štefenová. Dále budeme shánět dalšího
člověka, který bude akkvně na stránky Instagramu vkládat aktuální informace o dění ve světe bezudidlového
ježdění.

·

Seznam členů spolku – Anna Kohútová vytvoří v Google dokumentech seznam členů spolku, který
bude přístupný oprávněným osobám (členové výboru a rad).

·

Pravidla – Odhlasována jedna změna v pravidlech:

Drezurní pravidla – beránkové vypodložení uzdečky je POVOLENO pouze na nánosníku a nátylníku.

·

Sponzoři – Připomněli jsme si, že je potřeba akkvně oslovovat možné sponzory. Dále jsme se
seznámili s možnostmi projektu Startovac.cz. Rypová a Zelenka se na Startovač zaměří a vytvoří
sbírku na fnanční podporu letošního mistrovství. Kohútová zajist propagaci sbírky.

·

Zhodnocení roku 2018 – Tento dokument vytvoří Škodová.

·

Školení rozhodčích – Pro letošní rok jsme se rozhodli pro jedno jednodenní školení rozhodčích ve
Středočeském kraji. Toto školení kompletně připraví Barešová.
Školitelé budou Barešová, Škodová, Rypová, Štefenová, Zelenka. Školení proběhne v měsíci červnu.
Přesné místo a datum, cenu zveřejníme dostatečně včas.
Další možnost školení rohodč ích: V případě minimálně 5 zájemců na jednom místě po dohodě
možné přijet a školit v místě.

Dalším bodem schůze byly základní informace k mistrovství 2019:

·

Sponzoři – Stanovili jsme termín, do kterého se mohou hlásit sponzoři. Letos je termín uzávěrky
sponzorství 30.6.2019. V případě, že se sponzoři přihlásí déle, jim již nemůžeme zaručit maximální
viditelnost v naší propagaci. Informace na web a Facebook vytvoří Kohútová.

·

Seznam funkcí při MČR – Vytvoří Barešová – Pracovní seznam funkcí bude přístupný pro všechny
organizátory v předskhu. V dny konání MČR bude včetně telefonních kontaktů vyvěšen na více
viditelných místech v areálu.

·

Kategorie – Díky loňskému malému počtu zúčastněných dět jsme se rozhodli pro letošní mistrovství
uspořádat pouze juniorské a seniorské kategorie.

·

Omezené množství startů v soutěži – Pro hladký průběh celé akce jsme se rozhodli pro omezené
množství startů. V kvalifkačních soutěžích 30 startů v soutěži, ve fnále 10 startů v soutěži a
kategorii. Celkem tedy maximálně 100 startů za den.

·

Kameraman na celou akci – Domluvili jsme se, že by byl kameraman opravdu velký přínos pro
spolek a budoucí propagaci. Pokud se v projektu Startovač.cz podaří vybrat vyšší částku, bude
použita právě na kameramana. Kvalitní kameramany osloví Štefenová.

·
·

Nutné kontaktovat místní hasiče kvůli údržbě povrchu.

·

Drezura – FINÁLE DREZUR (volná úloha na hudbu) – Drezura na hudbu bude, ale je potřeba
předejít loňským zmatkům. Náš freestyle má jiná pravidla, než freestyle ČJF. Zatm jsme se shodli na
předpřipraveném formuláři, který každý zájemce o mistrovskou kategorii vyplní na PC a dodá ke
schválení společně s přihláškou nejdéle do data uzavření přihlášek. Kdo tento formulář nedodá,
nebude moct startovat ve fnále.

·
·

V případě dostatečného počtu diváků vyhlásíme i diváckého vítěze volné úlohy.

·
·

Parkur – musíme vyřešit natření všech překážek – inveskce, práce.

·
·

Vyhlásíme soutěže týmů – pravidla dáme dohromady co nejdříve.

Barešová zkusí kontaktovat prodejce John Deere o sponzoring a zapůjčení traktůrku na úpravu
povrchu.

Stanoviště rozhodčích – je nutné vyřešit. Varianta přepravníků pro koně, zkusit nějakého prodejce v
ČR, který zapůjčí vozík (budku pro rozhodčí), nebo jiná varianta.
Skok spolku – Čeká se na cenovou nabídku. Až bude vyčíslena rozhodneme zda ano, či ne a zda to
uhradíme částečně z peněz spolku. Skok bude dále používán na většinu mistrovství a parkurových
závodů v okolí, kam se bude dát převést.
Stručná a výstžná pravidla MČR – Škodová vytvoří jasný a stručný souhrn pravidel drezury i parkuru
a jednotlivých netradičních soutěží, který bude připojen k propozicím mistrovství.

