
 

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

Omluveni: - 

Hosté: - 

 

Program:  

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

2. Pošta  

3. Informace z Rady 

4. Příprava slavnostního vyhlášení 

5. Vstupenky - Lipsko 

6. Různé 

 

 

 

 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

- zatím nebyly od trenérů potvrzeny závazně termíny soustředění 

2. Pošta  

- pošta týkající se registrace v roce 2016, vše bude klubům zasláno na začátku roku 2016 

3. Informace z Rady 

P Pejos informoval důležitých bodech jednání Rady ČJF 

 Kategorizace jezdců v roce 2016 nebude 

 Nová skoková komise začala pracovat ve složení: p. Beranová, p. Skřivan, p. Žíla, p. 

Drbal, p. Šíma 

 Informace o veterinárních předpisech, o dopingu 

 P. Hupka navrhl kompletní opravu všech pravidel 

 skupina pony game žádá o schválení této disciplíny do ČJF, rozhodnutí Rady je 

nevyhovět 

  Rada navrhla na návrh OV zapsat kvalifikaci instruktora, trenéra i členům, kteří tuto 

kvalifikaci měli, ale licenci si několik let neprodlužovali 

 P. Říhová informovala o novém systému vzdělávání od r. 2017, vyzvala OV k návrhu 

nových lektorů ve vzdělávání 

- na vzdělávání rozhodčích bude vydána kazeta s první pomocí, nebude nutno zvát na 

refreshing lékaře 

- steward bude povinný na všech národních závodech 

 P. Pelarová – od roku 2016 bude nový systém týkající se financí, o podrobnostech 

budou informování sekretáři na schůzce sekretářů 18. 12. 2015 

-všechny platby by měli být bezhotovostní  

  

Zápis č.19  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 16. 12. 2015 



 ČJF nechá vypracovat nový softwer, Rada na něj schválila 2,5 milionu Kč 

 

 

 

 

4. Příprava slavnostního vyhlášení sportovec roku 2015  

OV KHO se shodl na termínu slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců 23. 1. 2016 

v motelu Arkus od 14:30. 

Na vyhlášení budou vyhodnoceni tito sportovci: V. Špačková, A. Novotná, K. Motyčková, K. 

Savinkovová, V. Špačková ml., K. Kotyzová. Všichni obdrží vstupenku na SP v Lipsku. Dále 

se OV KHO rozhodl ocenit zasloužilé funkcionáře, trenéry a stavitele: Ilu Hrdličkovou, 

Jaromíra Poura, Norberta Záliše, Bohuše Buchara, Zdeňka Rajmonta, Antonína Jeřábka, 

Milana Plhala, Jaroslava Hrudku, Ladislava Retra, Jiřího Kotyzu, p. Budinu 

 

5. Vstupenky - Lipsko 

OV KHO jednohlasně souhlasil s nákupem 20 vstupenek na SP v Lipsku. 6 vstupenek obdrží 

nejlepší sportovci, ostatní budou prodány zájemcům.  

 

6. Různé 

- v roce 2016 OV KHO bude pořádat refreshing pro rozhodčí – skoky, drezura  

- p. Kupka zhodnotil SCM, kterého se účastní dvě juniorky jako velmi dobré  

- OM drezura – p. Pour zjistí možnosti pronájmu areálu v Hořicích   

- OV KHO  nesouhlasí s pořádáním žádných akcí – OM, ZZVJ – jinou oblastí v územní 

působnosti KHO bez souhlasu OV KHO 

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou 20. 12. 2015 

 

 

 

 

 


