
ZÁPIS ZE SCHŮZE ČESKÉHO BEZUDIDLOVÉHO SPOLKU 

6. 4. 2019  

Místo konání: Farma Vysoká, Chrastava 

Přítomni:  

• Výkonný výbor: Škodová, Šteffenová, Kohútová 

• Kontrolní komise: Rypová, Barešová, Bílková  

• Několik zástupců z řad členské základny 

 

Projednávaná témata:  

1. Financování Bezudidlového mistrovství ČR 2019  

o K tomuto bodu více viz příloha „Projekt Startovač“   

2. Mistrovství ČR 2019  

o Projednávala se organizace mistrovství v závislosti na možnostech pronájmu × 

spolupořadatelství s areálem JS Farma Vysoká v Chrastavě. V nejbližší době proběhne 

jednanání s majiteli a správci jezdecké společnosti.  

o V nejbližší době vybrat, schválit a veřejně vyvěsit drezúrní úlohy, které se pojedou 

v rámci Mistrovství ČR.  

3. Školení rozhodčích 9. 6. 2019 Královický Dvůr 

o Konzultace vytvoření skript pro účastníky k jednotlivým disciplínám.  

▪ Tisk a distribuci skript zajistí Barešová – vytvoření obsahové části rozdělí mezi 

jednotlivé členy VV, KK a jednotlivých rad.  

4. Pravidla jednotlivých soutěžních disciplín pod ČBS 

o Je nutné co nejdříve vypracovat pravidla ke zbývajícím disciplínám a vyvěsit je na 

oficiálních www stránkách a to tak, aby mohla být alespoň v nejdůležitějších bodech 

představena v rámci červnového školení rozhodčích v Královicích.  

▪ Pravidla disciplíny Working Equitation zajistí Škodová do 14. 4. 19 

▪ Pravidla pro Extreme Trail zajistí Růžičková do 1. 6. 19  

▪ Pravidla pro westernové disciplíny zajistí Zelenka do 1. 6. 19  

o Dále je nutné ihned zpracovat odsouhlasené změny pravidel. 

▪ Drezúrní pravidla – změna ve výstoji týkající se beránkového vypodložení 

bezudidlových uzdeček – zajistí Škodová do 14. 4. 19 



▪ Parkurová pravidla – změna ve výškové úrovni hobby závodů – nově možnost 

pořádat soutěže do 100 cm – zajistí Škodová do 14. 4. 19 

 

Příloha Ad 1.  

PROJEKT „STARTOVAČ“ PRO ČESKÝ BEZUDIDLOVÝ SPOLEK 

V rámci zhodnocení loňského Bezudidlového Mistrovství ČR jsme se kvůli zlepšení organizace a zkvalitnění služeb 

rozhodli vyzkoušet projekt „Startovač,“ jako možnost financování nově vznikajících projektů. Zjistili jsme 

možnosti, které tento projekt nabízí a na základě toho jsme se na schůzi dohodli na následujím postupu. Projekt 

pro zveřejnění vytvoří Rypová a Zelenka.  

• Projekt na financování Mistrovství ČR 2019 bude vytvořen přes Startovac.cz  

• Dohodli jsme se na cílové částce = 50 000 Kč  

• Měsíc založení: květen 2019 → Doba: 30 dnů  

• Důvod: uspořádání Bezudidlového Mistrovství ČR 2019 

o Ceny + stuhy + trofeje pro výherce 

o Zajištění zázemí + občerstvení pro jezdce 

o Personál k obsluze závodů 

o Odměny pro rozhodčí, moderátora a další personál závodů.  

o V případě, že by se podařilo vybrat více, než je námi zvolená cílová částka, radi bychom 

zprostředkovali profesionálního kameramana po celý závodní víkend a případně dle možností 

další služby ke zkvalitnění a zpříjemnění Mistrovství.    

ODMĚNY PRO PŘISPĚVATELE 

V rámci vytyčení hodnot jednotlivých darů a odměn za ně jsme se dohodli na následujícím výčtu. Jednotlivé 

odměny mohou být ještě upraveny/pozměněny v závislosti na dostupnosti a jiných okolnostech.  

I. Hlavní partner MČR (1x) → 20 000 Kč (v případě tvorby deček 25 000 Kč) 

o Banner – logo, logo na plakáty (weby), další spolupráce, vyhlašování v průběhu mistrovství, 

osobní pozvání na akci (volná vstupenka), oficiálně na web jako sponzor (i v rámci sociálních 

sítí), oficiální poděkování, jednali jsme o možnostech nechat našít logo firmy na dečky pro 

výherce 

II. Partner (2x) → 10 000 Kč  

o Banner – logo, logo na plakáty (weby), osobní pozvání na akci (volná vstupenka), vyhlašování 

v průběhu mistrovství, oficiální poděkování, trofej – logo/název parnera, ročník mistrovství 

III. Podporovatel no. 1 (5x) → 5 000 Kč 



o Osobní pozvání na akci (volná vstupenka), ofiko poděkování na webu a sociálních sítích, osobní 

poděkování, trofej (ročník mistrovství + jméno), možnost být při vyhlašování vítězů a předat 

ceny 

IV. Podporovatel no. 2 (20x) → 2 000 Kč 

o Osobní pozvání na akci (volná vstupenka), oficiální poděkování na sociálních sítích, paměťní 

medaile s ročníkem mistrovství, jménem, svezení na koni v rámci MČR 

V. Podporovatel no. 3 (neomezeně) → 1 000 Kč → PRO ÚČASTNÍKY MISTROVSTVÍ  

o Startovné do 1 soutěže + profesionální fotografie vytištěná na místě.  

o Možno využít jako dárek pro startujícího a vytvořit poukaz!  

VI. Podporovatel no. 4 (neomezeně) → 800 Kč 

o Osobní pozvání na akci (volná vstupenka), poděkování na e-mail, kalendář spolku na rok 

2020/tričko s logem spolku, svezení na koni v rámci MČR 

VII. Podporovatel no. 5 (neomezeně) → 500 Kč 

o Osobní pozvání na akci (volná vstupenka), poděkování na e-mail, svezení na koni v rámci MČR, 

placka s logem spolku/samolepka s logem spolku (na automobil či přepravník) 

VIII. Podporovatel no. 6 (neomezeně) → 300 Kč 

o Osobní pozvání na akci (volná vstupenka), poděkování na e-mail, svezení na koni v rámci MČR 

IX. Podporovatel no. 7 (neomezeně) → 200 Kč 

o Osobní pozvání na akci (volná vstupenka), poděkování na e-mail 

X. Podporovatel no. 8 (neomezeně) → 100 Kč 

o Poděkování na e-mail 

 

 


