
 
Přítomni: A. Pejos, J. Kupka, J. Pour, I. Hrdličková, V. Bohdaský 

Omluveni: - 

 

 

1.  Plnění úkolů 

úkoly z minulé schůze splněny 

2. Pošta 

-sekretář informoval o došlé poště týkající se pořádání závodů – hřebčín Ostrov u 

Chlumce nad Cidlinou,  odpověď předsedy skokové komise 

3. Informace z jednání Rady ČJF 

- zápis z jednání Rady – info z Rady – p. Pejos – 

kontrolní a revizní komise nefunguje  - je to jen jeden člověk… 

4. Informace ke školení rozhodčích 

-školení rozhodčích ke změnám pravidel –bez problémů, rozhodčími hodnoceno 

kladně  

5. Příprava školení drezurních rozhodčích 

OV KHO  po dohodě s předsedkyní drezurní komise uspořádá jarní školení drezurních 

rozhodčích v dubnu v Motelu Arkus v Černožicích. Z prostředků oblasti bude uhrazen 

poplatek lektorovi.  

6. Změna termínů OM – drezura - skoky 

OV KHO rozhodl o změně termínů OM z důvodu kolize termínu skokového OM se 

závody v Jaroměři. Termín OM drezury v Hořicích a OM skoky ve Svobodě nad Úpou 

bude zaměněn 

7. ZZVJ 

OV na ZZVJ v Hořicích jmenoval komisaře : hl. komisař: A. Pejos,   komisaři:      

I. Hrdličková, H. Hrdlička 

8. Podání stížnosti k VV na nedodržování všeobecných pravidel 

S výjimkou dvou subjektů VČO,  nikdo nedodržel článekN9 všeobecných pravidel:  

„ V případě, že se závody mají konat na území jiné oblasti, musí pořadatel před 

schválením rozpisu projednat navrhovaný termín konání závodů s OV oblasti, kde se 

mají závody konat.“ OV KHO navrhl předložit stížnost VV ČJF. 

9. Hobby závody  

OV KHO souhlasil s podporou pořadatelů hobby závodů částkou 1 000,- na každé 

hobby závody. Příspěvek na oficiální závody zůstane 3 000,-Kč 

Různé 

-p. Pejos informoval OV o rozhovoru s novou předsedkyní VČO p. Kvapilovou , souhlasila se 

setkáním OV KHO a VČO.  Zástupci OV KHO chtějí na společné schůzce projednat zejména 

pořádání OM VČO a  ZZVJ v územní působnosti KHO 

- ZZVJ – v Dolním  Přímu – OV KHO odsouhlasit text dopisu, který bude zaslán pořadateli 

  

Zápis č.13  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 16. 4. 2015 



ZZVJ v Dolním Přímu.  

„OV KHO projednal pořádání ZZVJ v subjektu Vaší oblasti dne 1. 5. 2015, OV KHO 

upozorňuje pořadatele, že pořádání ZZVJ je v kompetenci oblasti podle územní působnosti 

(viz usnesení konference ČJF z Humpolce z roku 2013 ). 

 Pokud chcete ZZVJ pořádat, OV KHO trvá na jmenování minimálně dvou komisařů 

z královéhradecké oblasti.“ 

- tato informace bude zaslána i předsedkyni OV VČO 

 

  

Zapsala: Svatava Juhászová 

 

Ve Svobodě nad Úpou  19. 4. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


