
Stránka 1 z 2 

 

Zápis ze schůze Valné hromady 
National Barrel Horse Association, o. s. 

14. 3. 2015 

 
 
Dne 14. 3. 2015 proběhla schůze Valné hromady National Barrel Horse Association, 
o. s. (dále jen „NBHA CZ“). Schůze byla svolána dne 24. 1. 2015 Prezidiem. 
 
Na programu schůze Valné hromady (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body: 

1. Sepsání přítomných členů 
2. Volby členů presidia 
3. Novinky v hodnocení závodů, termíny a propozice seriálu závodů v roce 2015  
4. Návrhy 
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 
Alena Meissnerová 
Vladimír Šedivý 
Iveta Kubátová 
Jan Král 
Markéta Veselá 
Petra Čechová 
 

 
Hosté: 
Lucie Danihelková 

 
Ad 2) 

Přítomným bylo oznámeno odstoupení členů prezidia Milana Paty, Petry 
Čechové a Zuzany Liškové. Přítomní členové byli vyzváni k volbě nových 
členů Prezidia.  
 
Kandidaturu oznámily: 
Gabriela Aujeská 
Iveta Kubátová. 
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Hlasování proběhlo následovně:  
Pro zvolení Gabriely Aujeské bylo 12 členů, nikdo se hlasování nezdržel a 
nikdo nebyl proti. 

 Pro zvolení Ivety Kubátové bylo 12 členů, nikdo se hlasování nezdržel a nikdo 
 nebyl proti. 
 
Ad 3) 

Byl oznámen termínový kalendář závodů pro sezonu 2015.  
Zavedení oficiální kategorie Hobby pro jezdce, kteří nemají zájem o sbírání 
bodů do celkového žebříčku. Bude to motivační kategorie pro nové členy, pro 
tuto kategorii bude snížené startovné na 100,- Kč. 
Zhodnocení spolupráce s ostatními asociacemi – PRCzA a TPaRA, i v roce 
2015 mají přítomní členi zájem o kombinované členství v uvedených 
asociacích. 
S asociací PRCzA bylo dohodnuto sjednocení systému hodnocení disciplíny 
Barrel race podle pravidel NBHA, aby bylo možno pořádat společné soutěže 
bodově hodnocené do obou asociací. NBHA jako vstřícný krok vůči PRCzA 
zavádí 6-ti bodovou stupnici bodování místo pětibodové. 
Úprava systému hodnocení – pro titul high point champion se budou počítat 
body z každého kola zvlášť, vždy pro prvních 6 nejrychlejších časů bez ohledu 
na divize. 

 
Ad 4)  

úprava webu 
vypsání kategorie Hobby na více závodech 
větší propagace NBHA CZ na nábor nových členů, natisknutí samolepek, 
vytvoření FB profilu 
 

 
 
 

 
V Praze dne 14. 3. 2015 
 
 
Zapsala: Gabriela Aujeská 


