
Slovenská jazdecká federácia – stredoslovenská oblasť.
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Z á p i s n i c a
zo zasadania výkonného výboru SJFSSO dňa 31.5.2009

v Kováčovciach

  Dňa  31.5.2009  sa  uskutočnilo  zasadanie  výkonného  výboru  SJFSSO  so  začiatkom  o 9  hodine  v
Kováčovciach (prítomní viď. prezenčná listina), ktoré zvolal predseda SJFSSO Ľubomír Paučo. 

Program: 1. Otvorenie..
2. Rôzne. 
3. Záver.

ad.1
   Ľ.  Paučo  prítomných  privítal  a skonštatoval,  že  výkonný  výbor  je  uznášaniaschopný.
Zapisovaním bol poverený M. Kubík.

ad.2
a) VV prejednal nezrovnalosti v predloženom rozpise JK Dolný Kalník na skokové a drezúrne preteky

v dňoch 4. a 5.7.2009 a poveril J. Pavloviča ich odstránením po prejednaní s usporiadateľom,
b) VV v súlade s platnými pravidlami skúšok základného výcviku jazdca stanovuje maximálnu výšku

manipulačného poplatku usporiadateľa skúšok na 5 €,
c) VV  poveril  Ľ.  Pauča,  aby  predložil  drezúrnej  komisii  návrh  vo  veci  možnosti  rozhodovania

drezúrnych súťaží stupňa Z a L  aj rozhodcami, ktorí neabsolvovali v posledných 2 rokoch povinné
školenie drezúrnych rozhodcov,

d) VV poveril  Ľ  Pauča,  aby písomne predložil  na Radu SJF návrh  VV SJFSSO vo veci  zástupcu
SJFSSO vo vytrvalostnej  komisii pri  SJF v tom znení, aby v komisii dočasne, do zvolenia nášho
zástupcu vo vytrvalostnej komisii na najbližšom zasadaní OK SJFSSO, našu oblasť zastupoval pán
Feras Boulbol, ako dnešným rozhodnutím VV SJFSSO kooptovaný zástupca našej oblasti,

e) VV upozorňuje jazdcov a tiež ostatných členov SJFSSO, aby sa aktívne nezúčastňovali na rôznych
neoficiálnych súťažných jazdeckých podujatiach organizovaných mimo SJF, v zmysle všeobecných
pravidiel SJF a to pod sankciou zastavenia činnosti,

f) VV poveril A. Bagdala, aby pripravil návrh na rozšírenie oblastnej časomiery,
g) VV rozhodol, že ako oficiálna internetová stránka SJFSSO sa bude od 1.6.2009 používať stránka

www.sso-sjf.wbl.sk ,
h) VV v súvislosti s uvedeným v predchádzajúcom bode, poveril A. Bagdala, aby zabezpečil cez SJF

zmenu odkazového linku na našu oblasť na stránke www.sjf.sk,
i) Počas rokovania VV bola predložená písomná abdikácia jeho člena Adriána Kraka a to s okamžitou

platnosťou,
j) VV abdikáciu Adriána Kraka prijal,
k) VV po prejednaní a získaní súhlasu Karin Murgašovej, ju kooptoval za člena VV SJFSSO namiesto

Adriána Kraka a to dočasne na obdobie do zvolenia riadneho člena VV na najbližšom zasadaní OK
SJFSSO,

ad.3
    Predseda SJFSSO Ľ. Paučo na záver poďakoval prítomným za ich  účasť na zasadaní VV  a zasadanie
ukončil.

Zapísal: M. Kubík

   V Kováčovciach 31.52009
…...........................

                                                                                                        Ľubomír Paučo
predseda SJFSSO


