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Zápis ze schůze VV WEČR 11.03.2020
Schůze byla zahájena 21:00 hod. prostřednictvím Skype konverzace.
Přítomní: Marie Růžičková, Břetislav Růžička, Barbora Lišková (Svobodová), Jaromír
Žaludek, Šárka Kopecká
Omluvení:
Za komise: Tereza Slabá (KK)
Hosté: Babeta Kvapilová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odložení školení rozhodčích a kandidátů na rozhodčí (14.3.2020)
Odložení Členské schůze (15.3.2020)
Odstoupení člena VV Jaromíra Žaludka
Volba náhradního člena Výkonného výboru
ČBS přijaté žádosti
Přijaté žádosti v období (od 10.2.2020 do 10.3.2020)

Projednávání bodu č.1 S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 a
mimořádné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR upozorňuje WEČR na
mimořádná opatření ve vztahu ke konání sportovních a vzdělávacích akcí.
Aktuální informace o MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR
naleznete v odkazu ZDE.
Školení rozhodčích a kandidátů proběhne online v novém termínu, který zveřejníme
a zašleme emailem.
Usnesení č.1 Výkonný výbor se rozhodl vzhledem k situaci školení rozhodčích
a kandidátů na rozhodčí provést online v novém termínu.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Projednávání bodu č.2 S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 a
mimořádné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR upozorňuje WEČR na
mimořádná opatření ve vztahu ke konání sportovních a vzdělávacích akcí.
Aktuální informace o MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR
naleznete v odkazu ZDE.
Členská schůze proběhne online v novém termínu. Veškeré detaily technického
zajištění zašleme emailem.
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Usnesení č.2 Výkonný výbor se rozhodl vzhledem k situaci Členskou schůzi
provést online v novém termínu.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Projednávání bodu č.3 28.2.2020 bylo emailem přijato oznámení o odstoupení
Jaromíra Žaludka z funkce člena VV ke dni 14.3.2020.
Usnesení č.3 Výkonný výbor odstoupení přijal a zvolí podle článku XI. odst. 2m
náhradního člena Výkonného výboru do řádné členské schůze.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Projednávání bodu č.4 Volba náhradního člena VV ke dni 15.3.2020. Podle článku
XII. odst. 2f si kontrolní komise zvolí náhradního člena za Terezu Slabou.
Usnesení č.4 VV zvolil náhradního člena VV Terezu Slabou ke dni 15.3.2020.
Podle článku XII. odst. 2f si kontrolní komise zvolí náhradního člena za Terezu
Slabou.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Projednávání bodu č.5 Projednání dotazů od Českého bezudidlového spolku.
Usnesení č.5
Ukázku WE na MČR ČBS uvítáme a zástupci mohou podrobnosti projednat se
Šárkou Kopeckou.
Pro získání drezurní licence ČBS a tím pádem splnění kvalifikace na drezurní
MČR ČBS k další diskuzi s ČBS navrhujeme následující varianty:
1. Uznání výsledku kompletní WE ČBS soutěže - standardní průběh, pořadatel
předá ČBS výsledkovou listinu, případně ofocený protokol drezurního testu.
2. Ohodnocení drezurní úlohy WEČR rozhodčím WEČR mimo soutěž Pořadatel závodu WE může se souhlasem rozhodčího vypsat do propozic
konkrétní drezurní úlohy WEČR, které si můžou bezudidloví jezdci zajet mimo
soutěž za pořadatelem určený poplatek. Soutěžící musí splňovat ČBS úpravu
pravidel WEČR, bude ohodnocen rozhodčím WEČR a pořadatel předá ČBS
ofocený protokol drezurního testu.
Také bychom rádi, aby spolek ČBS více propagoval spolek WEČR.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Informace k bodu č.7 VV průběžně v období od 10.2.2020 do 10.03.2020 obdržel
tyto žádosti na email info@wecr.cz či formuláře.
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Přehled žádostí:
17.2.2020 žádost od Barbory Liškové o změnu termínu semináře v Tamare Ptice z 8.8. na
1.8.2020
Dne 14.2.2020 byla přijata žádost od Jasany Hladové (Stáj Preláta) o zařazení závodů
25.4.2020 a 30.5.2020 ve Vinařicích do kalendáře akcí WEČR.
Dne 18.2.2020 byla přijata žádost od Šárky Kopecké o zařazení závodu 2.-3.5.2020 v
Lounech do kalendáře akcí WEČR.

Usnesení č 6. VV projednal postupně přijaté žádosti a odsouhlasil. Jelikož se
ale změnila situace a nastal nouzový stav v ČR - všechny termíny akcí do
odvolání se ruší.
I nfo: VV si vede na Google disk dokumenty, kde se zapisují veškeré žádosti.
Následně ihned zahájíme hlasování. Stačí 3 hlasy, aby se okamžitě zapsala žádost
jako vyřízená. Proto tedy jen ty 3 hlasy
PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Další schůze Výkonného výboru proběhne 16.4.2020 prostřednictvím Skype
konverzace.

PŘÍLOHA: Zapsala: Marie Růžičková

