
 

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

Omluveni: 
 

Program:  
1. Plnění úkolů z minulého zasedání 
2. Došlá pošta 

3. Stav účtu 
3. Připomínky k úpravě pravidel 

4. Příprava vyhlášení úspěšných sportovců 
5. Zprávy z VV, školení 
6. Různé 

 
 

 
1. Plnění úkolů z minulého zasedání 
 - úkoly z minulého zasedání splněny 

 - zůstává návrh na změnu všeobecných pravidel 
2. Došlá pošta 

  informace k termínům Jarního školení drezurních rozhodčích 
  informace k odeslání rozpočtu pro rok 2018 
  informace k projektům – odesláno v termínu 10. 1. 2018 

  
  

3. Stav účtu 
Na virtuálním účtu oblasti je zůstatek 45 000,- Kč, změna bude ještě vzhledem k rozhodnutí 
navýšit rezervu o finanční částku, která byla na účtu KHO k 1. 1. 2015, jak žádal OV KHO 

v únoru 2017. 
 

3. Připomínky k úpravě pravidel 
OV KHO projednal a schválil návrh na změnu Všeobecných pravidel článek N9, týkající se 
schvalování termínů závodů. 

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. 

Pokud se na termínu nedohodnou, rozhoduje s konečnou platností OV oblasti, v jejíž územní 
působnosti se závody konají. 

 

 
 

4. Příprava vyhlášení úspěšných sportovců 
OV KHO projednal s schválil program na vyhlášení úspěšných sportovců za rok 2017. 
Zajištěním místnosti a zasláním pozvánek pověřil Svatavu Juhászovou, odměny pro sportovce 

i zasloužilé členy Královéhradeckého kraje zajistí pan Pejos. 
 

5. Zprávy z VV, školení 
Pan Pejos seznámil přítomné s posledním jednáním Rady ČJF, s odstoupením člena VV ČJF 
– paní Valeriánové, s jednáním o přípravě rozpočtu.  

  

Zápis č.41  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF  

ze dne 18. 1. 2018 



OV KHO projednal a schválil zajištění pořádání Jarního školení rozhodčích. Termín zveřejní 

po potvrzení školitele. 
 

6. Různé 
- OV KHO se seznámil s jednáním města Hořice a s problematikou subjektu TJ Start Hořice, 
vzhledem k nejasnostem s majetkoprávním uspořádáním – KHO plánuje po dohodě s městem 

Hořice pořádání soustředění v hale TJ Start Hořice 
- OV KHO schválil financování odměn pro úspěšné sportovce – poukázky od Equiservisu a 

plakety.  
  
 

 

 
 
Ve Svobodě nad Úpou 1. 2. 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


