Zápisnica zo zasadania predsedníctva VSO SJF
Číslo 1/2018
Dňa 17.1.2018
Prítomní : J. Rindošová, M. Horváth, Z. Kuchár, M. Fogašová
Program :
1. Verejné tréningy
2. Skokový pohár VSO
3. Rôzne

K bodu 1.
a. P-VSO schvaľuje podporu konania drezúrnych tréningov v celkovej výške do 400€ a to
po 100€ na jeden tréning pri splnení podmienky minimálne 10 účastníkov z radov
jazdcov s licenciou SJF.
b. P-VSO schvaľuje podporu konania voltížného tréningu v celkovej výške 100€ na
základa požiadavky p. Fogašovej
c. P-VSO schvaľuje podporu konania skokových tréningov v celkovej výške do 500€ a to
po 100€ na jeden tréning pri splnení podmienky účasti minimálne 10 jazdcov
s licenciou SJF pre organizátorov JK Slávia SNV, Slavoj Prešov, Slávia UVLF Košice.
K bodu 2.
P-VSO schvaľuje konanie finále VSSP v kategórii detí a juniorov v Košiciach počas
pretekov o Košický pohár a ,finále VSSP v kategórii seniorov v Prešove počas
prešovských parkúrových pretekov. Zároveň sa menia pravidlá VSSP a to v kategórii
seniorov sa budú jazdcom započítavať výsledky z parkúrov s výškou od
125cm/vrátane/ v základnom kole.
Body do pohára a priebežný rebríček bude viesť M. Horváth.
K bodu 3.
a. Na stretnutí bolo dohodnuté, že ak bude v športovej sezóne dostatok štartujúcich
žien v súťažiach VSSP bude táto kategória poćas vyhodnotenia sezóny vyhlásená
samostatne.
b. Počas M-VSO sa uskutočnia aj majstrovstvá VSO v kategórii amatérov. Do tejto
kategórie budú spadať jazdci nad 25 rokov, ktorí za posledných 5 rokov
neštartovali v súťaži s výškou parkúru nad 120cm /vrátane/ v základnom kole.
c. M-VSO sa uskutočnia v Košiciach počas pretekov o Cenu rektorky UVLF a pohár
primátora mesta Košice – 2. a 3. Júna 2018.
d. Predsedníctvo VSO sa ohradzuje voči správe o kontrole, ktorú vypracovala p.
Gánovská, v ktorej sa uvádza, že nebolo možné skontrolovať účtovníctvo oblasti.
Všetky účtovné doklady sa nachádzajú v sídle SJF a sú k dispozícií. Do budúcna
žiadame pani kontrolórku aby, pokiaľ jej k vykonaniu kontroly bude niečo chýbať,
požiadala o doloženie predsedkyňu VSO a nie ukončila kontrolu s takýmto
nepodloženým tvrdením.

Zapísal : M. Horváth
Overil : J. Rindošová

