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

Omluveni: I. Hrdličková 

 

1. Pošta 

- informace z sekretariátu ČJF, k MČR 

 

2. Stav finanční hotovosti 

 K 31. 6. 2015 je stav účtu oblasti: 129 311,39. 

 

3. Nominace vedoucích ekip na MČR 

OV jmenoval vedoucího ekipy MČR:  

             - dětí a juniorů: J. Kupka 

             - seniorů, mladých jezdců: ing. Alexandra Novotná 

 
4. Kvalifikace na MČR 

OV projednal a schválil splněnou kvalifikaci na MČR jezdců z KHO: 

senioři: K. Motyčková, Ing. A. Novotná, V. Špačková 

junioři: K. Savinkovová, V. Šmatolán ml. 

děti: V. Špačková ml. 

Jezdci kteří mají splněnou kvalifikaci a zúčastní se M.Č.R. v jednotlivých kat.,  

zašlou přihlášku oblastní sekretářce do termínu uzávěrky jednotlivých mistrovství. 
 

5. Porušování pravidel 

OV projednal opětovné porušování Všeobecných pravidel pořadatelů 

jezdeckých závodů subjektů z VO.  I po projednání problematiky OV VČO 

nedodržují pořadatelé i člen OV VČO čl. všeobecných pravidel N 9 . OV 

KHO bude tyto přestupky řešit stížností na VV ČJF. 
 

6. Zprávy z VV 

 P. B. Rejnek předložil VV ČJF návrh složení odborných komisí disciplín drezura, voltiž a 
vytrvalost, které zůstávají ve stejném složení, jako dosud. 
 P. B. Rejnek předložil VV ČJF návrh složení odborné komise disciplíny pony, která 
zůstala v původním složení, kromě jedné změny, kdy pí. N. Knopová byla nahrazena 
Ing. S. Vingrálkovou. 
 P. B. Rejnek předložil VV ČJF návrh složení odborné komise disciplíny všestrannost, a 
to ve složení MUDr. L. Létal, Ing. P. Vaněk, pí. L. Šedá, pí. S. Heidenreichová, p. R. 
Falta a Ing. A. Klauz. 
 P. B. Rejnek předložil VV ČJF návrh složení odborné komise disciplíny reining, a to ve 
složení J. Doležán, MUDr. R. Karásková, Ing. H. Gritzbachová a p. M. Orel. 
VV ČJF hlasoval o všech návrzích na složení odborných komisí jednotlivě a všichni 
končící členové odborných komisí byli jednohlasně odvoláni a noví členové 
odborných komisí byli jednohlasně jmenováni. 

  

Zápis č.15  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 21. 6. 2015 



 JUDr. K. Říhová seznámila VV ČJF se stanoviskem k uznávání zahraničních zkoušek 
základního výcviku jezdce ze strany ČJF. VV ČJF projednal a jednohlasně schválil 
potřebu snahy o uzavření dohod s okolními národními federacemi ve věci 
vzájemného uznávání zkoušek základního výcviku jezdce, které do této doby 
probíhalo jednostranně pouze strany ČJF.  
VV ČJF současně pověřil JUDr. K. Říhovou oslovením sousedních národních federací 
ve věci dohod o vzájemném uznávání výše zmíněných zkoušek 
( celý zápis VV najdete na:  http://www.cjf.cz/files/stranky/organizace/vykonny-
vybor/02.06.%202015.pdf  ) 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou  31. 6. 2015 
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