
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK ČT – Otrokovice, 28.3.2014

Přítomni: K.Růžička, M.Perníček, J.Kincl, R.Klos,  Ing.Jiskrová, MVDr.Lysák, Ing.Mamica st., Ing.Mamica ml., Ing.Regner, Ing.Jiskrová, J.Rédl, V.Štěrba, K.Lacina, Z.Pavelková, Ing.Nováková

Omluveni: V.Boušková, Ing.Civišová

Body jednání: 
	Přivítání a jmenování pana Václava Štěrby  člena Rady PK ČT


	Finále Soutěže skoku ve volnosti


	nutno tuto akci neustále propagovat, na webu, v periodikách

prezentace: 8,00 – 9,00 hod.
od 9,15 hod. – losování pořadí
od 10,00 hod. – předvedení hřebců
	1 hřebec bude předveden jako předskokan

2 zkušební skoky (do 1 metru)
v každém kole maximálně 1 oprava
1 oprava povolena na každé výšce
třetí neposlušnost vylučuje (celkově)
v každém kole povolena 1 chyba (zastavení, shození)
	4 loty po pěti klisnách
	závěrečné vyhodnocení šesti klisen
	přímý přenos Equi TV


	Informace o předvedení hřebců SCHČT (1987 Dark Diamond, 5169 Lantino a 1879 Clin D´Or ČT) na jarním festivalu v Lysé nad Labem dne 22.3.2014. Dobrá propagace nejen hřebců ČT, ale i samotného svazu.


	Informace o schvalovacím řízení změn v Řádu PK ČT (v nejbližších dnech bude schváleno), následný tisk Ročenky SCHČT. Do 10.dubna předat veškeré podklady a pak ročenku co nejdříve vydat.


	Konference SCHČT:


	M.Perníček – referát o činnosti SCHČT v roce 2014
	každá komise příspěvek do diskuse
	Dr.Josef Lysák je pověřen řízením konference.
	M.Kubištová – nutná změna stanov – se změnou občanského zákoníku

                                 - rozdělit hlavní a vedlejší činnost
                           - specifikace členství
                           - veden seznam členů
                                       - práva členů řádných a práva členů ostatních
                           - nutno stanovit rozhodčí komisi (nutno ji zvolit na Konferenci)
                           - oblastní schůze přejmenována na dílčí členskou schůzi
                           - vypustit větu o tom, že každý kdo vlastní více jak 30 koní je automaticky
                             delegát na Konferenci
                          - Konference – Shromáždění delegátů
                          - změna programu Konference na místě není možná
                          
                          

	na Konferenci SCHČT bude předložena písemně změna stanov, musí být zvolena mandátová a volební komise
	u  hřebců připravit počet zapuštěných klisen „svazovými“ hřebci, neuhrazené faktury


	Svody klisen 2014

	stejně jako v roce 2013 přítomen na jednotlivých svodech garant (odměna 750,- Kč)
	majitel klisny obdrží cedulku na boxy, vytiskne se z programu Morgana lineární popis

návrh zakomponovat do programu Morgana hodnocení hřebců

	Nové webové stránky SCHČT – nutno urychlit realizaci nových webových stránek

	při aktualizaci PK ON-LINE specifikovat požadavky na zobrazování koní v rámci PK ČT na ÚE Slatiňany


	Ing.Hana Civišová – dokončit jednání o vstupu  ČT do WBSFH ! ! !


	Různé:

	žádost ERC Mnětice o pozvání na Konferenci SCHČT (zaslání e-mailu na SCHČT) – odpověď bude zaslána zpět e-mailem za celé předsednictvo SCHČT


	Změny v legislativě:

	Požadavek – POP vyjmout z Průkazu koně, samostatně 

TO – rozšířit i pro klisničky
dotace na narozené hříbě, nikoli na březí klisnu
	srovnání dotační politiky – na koně zapsané do PK ČT – jednotlivých PK


	 Školení předvaděčů Heroutice – 24.-26.3.2014

	nutnost neustálého nácviku, nikdo se nenaučí tuto činnost bez praxe.
	nutno obnovit strukturu školení 
	nabídnuta možnost přivézt s sebou vlastního koně, což bylo frekventanty využito


	Problém s oblastí severní Čechy – malý zájem o činnost, jmenovat garanta z této oblasti


	Ing.Regner – informace o výsledcích hodnocení hříbat pod klisnami


Zapsala: Ing.Nováková




