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ZÁPIS 
z jednání Rady WI-CZ, online, 16. 6. 2021 

  

Účastníci: P. Urban, D. Jandová, Z. Zych, T. Daňková, V. Havlišová 

Nepřítomný: K. Nováček 

 

Projednávané body: 
1. Rodeo Hoslovice - zhodnocení 

2. Web 

3. Organizační náležitosti 

 

Zápis: Veronika Havlišová 

 

 

Jednotlivé body jednání: 
1. Rodeo Hoslovice – zhodnocení 
a) Připomínky jezdců (Jandová) + co zlepšit 

- Stejné pořadí jezdců podle toho jak se přihlásili 

Důvod: stará Rada RC nepředala program, který toto umožňuje, tedy byla volena 

cesta, aby se neudělaly zmatky ve výsledcích – veškeré výsledky i startky musely 

být psané ručně, nová Rada zvolená v pátek 11.6. měla minimum času najít lepší 

řešení  

Náprava: nová Rada RC získá program na zápisy a zaškolí zapisovatele, 

zodpovědný za správné fungování programu je Patrik Urban 

 

- Pozdě připravené, zveřejněné startky a seznam po sobě jdoucích disciplín 

Důvod: vyšší administrativní náročnost díky chybějícímu programu 

Náprava: v Kozohlodech budou vyvěšeny startky hned po přihláškách a pořadí 

disciplín bude již v propozicích, velký důraz bude kladen na přihlášky předem 

online, aby maximum startovních listin bylo nachystáno ještě před samotným 

závodem; umožněno bude i přihlašování na místě, ale za vyšší startovní poplatek i 

pro členy (info v propozicích závodu), kontrolu připravenosti startek, vyvěšení a 

informovanost jezdců bude mít na starosti Danisa Jandová 

 

- Zavírání u Team Penningu – rozhodčí dle jezdce uznal, když zavírající 

závodník zvedl ruku ještě před čárou 

Komentář rozhodčího: není si takové situace vědom, platí, že při zavírání 

v penningu se uzná krok koně, ale ruka zvenutá až na čáře, krok koně je povolen 

kvůli tomu, že zklidnit koně do absolutního stání po rychlé jízdě je velmi náročné, 

je zbytečně moc D jízd a ani v zahraničí nejsou pravidla tak přísná, pokud nějaký 

jezdec má pocit, že něco nebylo uznáno jak má, je potřeba dojít za rozhodčím 

hned a situaci rozebrat, nicméně rozhodčí rozhodnutí měnit nebude, zodpovědnost 

za rozhodnutí rozhodčích má Zdeněk Zych  
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- Padající čísla z krav 

Důvod: stará Rada přislíbila, ale nepředala čísla z majetku Rodeo Corral – čísla 

ve formě barevných obojků 

Náprava: problém vyřešen přes zapůjčená čísla, která se lepí přímo na krávy, 

které drží méně a moderátor pomáhal jezdcům hlídat odpadlá čísla, do dalších 

závodů nová Rada RC vyzvedne veškerý majetek Rodeo Corral a čísla již budou 

standardní; kontrolu čísel pro další závod Zdeněk Zych 

 

b) Co klapalo 

- Skvěle nachystané krávy díky bull týmu 

- Závody bez prostojů 

- Poprvé zařazeny i dvoukolové jízdy – závodníci si více zajezdili 

- Poprvé více startů závodníků na jednom koni – více startů a lepší závod 

- Poprvé závody seniora s juniorem/juniory i mladšími 10ti let – neskutečná 

podpora diváků a našení junioři  

- Poprvé aplikovaná pokuta za spadlý klobouk 50 Kč – veliká podpora diváků, kteří 

s jezdci přispívali do kasičky „Spadlých klobouků“ pro charitativní projekt na 

konci sezóny (hlasování bude včas zveřejněno – návrhy můžete posílat již nyní 

přes Facebook) 

- Poprvé závody bez čísel na zádech – nevznikly žádné zmatky a méně děr 

v košilých závodníků 

 

Závěrečné zhodnocení: rodeo v Hoslovicích bylo velice povedené, drobné problémy 

byly vyřešeny a největší problém v podobě programu bude dořešen do dalších závodů.  

 

Děkujeme všem jezdcům za jejich okamžitou zpětnou vazbu, díky které můžeme naši 

organizaci posouvat dál – bez Vás by to nešlo. 

 

 

2. Web 
- Denisa Jandová převezme od Jana Veselého správu Webu, Facebooku a založí 

Instagram Rodeo Corral + nastaví oprávění pro svého zástupce v těchto věcech 

- Upraví se profily jezdců, tak aby všude byly informace 

- Promažou se dokumenty a uspořádají, aby se v nich snadno hledalo 

 

Za další nápady na vylepšení stránek a Facebooku budeme rádi. 

 

 

3. Organizační náležitosti 
- Zápis nové rady do ARES – zodpovědný Patrik Urban 

- Převzetí majetku, programů, správy účtů od staré rady – zodpovědný Patrik Urban 

- Aktuální informace na web – zodpovědná Danisa Jandová 

- Kontaktování ranče v Kozohlodech zda je vše připravené a nepotřebují podporu 

od Rodeo Corral – zodpovědná Terezie Daňková 

- Zorganizovaní dalšího meetingu před závody v Kozohlodech – zodpovědná 

Veronika Havlišová 

 

Rada Westernes International-CZ z.s. Rodeo Corral 

16. 6. 2021  


