
 

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

Omluveni: - 

Hosté:  

 

 

Program:  

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

2. Došlá pošta, stav účtu 

3. Oblastní mistrovství skoky drezura 

4. Informace z VV a Rady ČJF 

5. Příprava konference 

6. Projednání termínu závodů 

7. Různé 

 

 

 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

 Úkoly z minulého zasedání OV KHO byly splněny, s výjimkou dohledání dokladů 

potřebných pro potvrzení kvalifikace národní, respektive specializovaný rozhodčí.  

 

2. Došlá pošta 
- informace ze ZZVJ, které proběhly v Hradišťku podle nových pravidel 

- seznam všech rozhodčích ČJF, kteří v letošním roce mají platný refreshing. (seznam na 

http://www.khk-js.cz/index.php?str=142&id=429) 

- možnost objednání flotů na OM ČJF z ČJF 

stav účtu k 26. 5, 2016:  266 011,86 Kč 

 

3. Oblastní mistrovství KHO – skoky, drezura 
Na OM skoky v kategorii seniorů OV schválil finanční částku 5000 pro prvních 5 

umístěných, kategorie dětí, juniorů a mladých jezdců dostane věcné ceny, které věnoval 

sponzor královéhradecký kraj.  

OV schválil finanční ceny, které budou rozděleny podle počtu účastníků v kategorii 

seniorů pro OM drezura. Floty a medaile zajistí p. Pejos. 

 

4. Informace z VV, z Rady ČJF 

 - připomínky k návrhu stanov musí být podány Stanovám musí podány k 30. 6. 2016 

 - navrhované změny                                                                

                                   - oblast nemá vymezenou působnost  

                                   - VV bude mít 7 členů namísto 5  

                                   - VV bude rozhodovat i po internetu 

                                    - odborné komise jsou jen poradní orgán   

                                    - členové VV budou voleni bez funkcí  

- celostátní konference se bude konat v říjnu 2016 

Informace z Rady: 

- informace k rozpočtu, pan Blažek ( práce v oblasti IT v  ČJF) za aktivitu při zadávání 

nového systému dostal odměnu 250 000,- Kč  

  

Zápis č.25  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 26. 5. 2016 



 

Informace z VV: 

- p. Pejos a p. Pour se zúčastnili jednání VV, kde vysvětlili problematiku s územní 

působností, ZZVJ pořádané na území naší oblasti jinou oblastí, pořádání závodů v termínech 

závodů a OM KHO jinou oblastí. P. Pour a Pejos navrhli vrátit se k znění čl. N9 Všeobecných 

pravidel z roku 2013. Prezidentka ČJF p. Plachá odpověděla, že se jedná o složitou 

problematiku a bude rozhodnuto do jednoho měsíce.  

 

5. Příprava konference  

Vzhledem k celostátní konferenci ČJF bude muset být konána i mimořádná konference KHO, 

v měsících červenci, nebo srpnu, pokud by byly dodržený všechny lhůty dané Stanovami, 

bylo by vzhledem k termínu dovolených vhodné pořádat konferenci v září.  

 

6. Projednání termínu závodů 

OV projednal dle Všeobecných pravidel čl. N9 odst. 3 a neschválil termín skokových závodů 

dne 25. 6. z důvodů kolize s OM KHO ve Svobodě nad Úpou. OV navrhuje VČO přesunout 

závody na jiný termín. 

8. Různé 

- kvalifikace na MČR – mají splněno: skoky junioři – A. Páblová, K. Savinkovová,  

                                                                                       V. Špačková ml.                          

                                                             skoky senioři družstva – V. Špačková st.,  

                                                                                                    ing. A. Novotná  

 

 

Ve Svobodě nad Úpou 30. 5. 2016.  

 

 

 

 

 

.  


