Zápis ze schůze Valné hromady
National Barrel Horse Association, z. s.
2. 9. 2017

Dne 2. 9. 2017 proběhla schůze Valné hromady National Barrel Horse Association, z. s. (dále
jen „NBHA CZ“). Schůze byla svolána dne 5. 8. 2017 Prezidiem.
Na programu schůze Valné hromady (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body:
1. Sepsání přítomných členů
2. Zhodnocení sezóny 2017 a poděkování
3. Hlasování o úpravě pravidel
4. Návrhy na sezónu 2018
5. Diskuze
Ad 1)
Přítomní, kteří se dostavili na schůzi:
Členové:
Ester Bystroňová
Ondřej Pavlíček
Nikol Semerádová
Gabriela Aujeská
Kristýna Tesařová
Adéla Staňková
Veronika Valdmanová
Vladimír Šedivý
Iveta Šedivá
Jan Král
Iwona Loch
Jaroslaw Bilski
Borys Bilski
Angelika Lamch
Ania Slowik
Natalia Slowik
Lukasz Slowik
Dagmara Fratczak
Petra Freyová
Lucie Kratochvílová
Nikola Kratochvílová
Štěpánka Štrojsová
Jana Sigmunodáv
Elisabeth Sigmundová
Aneta Lipenská
Lenka Fridrichová
Matěj Fridrich
Bára Kodadová
Marek Kratochvíl

Ad 2)
Zhodnocení sezóny 2017
Ad 3)
Hlasování o úpravě pravidel
- Valná hromada je usnášeníschopná.
A. Stávající stav pravidel upravující střídání koní mezi příbuznými: Soutěžící může jet na
jakémkoliv koni bez ohledu na vlastnictví, a může jet ve třídě na libovolném počtu
koní. Nicméně kůň by neměl být předveden více než jednou osobou ve třídě, pokud
nejsou splněny tyto podmínky:
- oba závodníci jsou nejbližšími členy jedné rodiny, (manžel, manželka, děti, druh,
družka, osoby žijící prokazatelně ve společné domácnosti).
- v žádném případě nesmí stejný kůň startovat více než dvakrát ve stejné třídě.
PRO 1 hlas
B. Nový návrh: Na stejném koni/koních smí startovat pouze příbuzní jezdci (manžel,
manželka, děti, druh, družka žijící ve společné domácnosti). Kůň v kategorii nesmí
startovat více než 2x. Jezdec může startovat na libovolném počtu koní.
PRO 1 hlas
C. Nový návrh: Na stejném koni/koních smí startovat i nepříbuzní jezdci. Kůň v kategorii
nesmí startovat více než 2x. Jezdec může startovat na libovolném počtu koní.
PRO 21 hlasů
Pro sezonu 2018 budou pravidla upravena dle odhlasované varianty C.
Ad 4)
Návrhy na sezónu 2018
- Zlepšení technické zajištěnosti závodů.
- Schůzka nových jezdců a jezdců startujících v hobby kategorii s rozhodčím o zásadách
bezpečnosti při závodech a základních principech fungování NBHA CZ.
- Přenášení časů mezi kat. Open a Youth. - Junioři, kteří chtějí soutěžit také v kategorii Open,
musí při zápisu nahlásit, zda budou fyzicky startovat v obou kategoriích nebo si čas přepíšou.
Pokud si budou čas přenášet, budou startovat v kategorii Youth a v této kategorii zajetý čas se
přepíše do kategorie Open. Ne naopak. Pokud to bude z hlediska personálního a časového
možné, bude kategorie Youth vypsána jako první, tedy před kat. Open.
Ad 5)
Diskuze

V
Zapsala: Gabriela Aujeská

dne 3. 9. 2017

