
 

Zápis č. 2 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 20. 3. 2014 

 

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

Omluveni: - 

 

 

 

1. Plnění úkolů z minulé schůze 

Úkoly z minulé schůze splněny, s výjimkou přípravy školení rozhodčích (bod 4) 

2. Zpráva o počtu zaregistrovaných subjektů 

Ke dni 20. 3. 2014 registrováno 45 subjektů, které přešly z Východočeské oblasti, 

jeden subjekt nový.  

3. Zpráva o soustředěních pořádaných OV 

Soustředění byla účastníky hodnocena velmi pozitivně, proběhly 3 dvoudenní drezurní 

soustředění s p. Kotyzou v Hořicích, tři skoková soustředění s p. Sojkou v Hořicích, 

ve Svobodě nad Úpou dvě drezurní soustředění s p. Vojáčkovou, čtyři skoková 

soustředění s p. Pejosem. 

Soustředění byla naplněna (např. poslední s panem Pejosem 7 lotů po třech koních), 

otevřena jezdcům ze všech oblastí s licencí i bez. Dvě skoková soustředění byla 

speciálně pro začínající jezdce a poníky. 

Soustředění se zúčastnili jezdci z 18 klubů (z toho 7 klubů bylo z Východočeské 

oblasti) 

4. Příprava a zajištění semináře pro rozhodčí 

Termín konání refreshingu je 27. 3. 2014 od 13:00 v motelu Arkus v Černožicích. 

Pronájem sálu zajistil p. Pejos. Pozvánky všem rozhodčím zaslány 12. 3. 2014. 

Pozvánka byla na webu oblasti doplněna o jméno lékaře, který provede proškolení 

první pomoci /MUDr. Vasil Janko/ Byla domluvena organizace školení, občerstvení. 

 

 

 

 

 

 



5. STP pro mistrovství KHO pro rok 2014  

OV schválil Sportovně technické podmínky pro mistrovství Královéhradecké oblasti 

takto:                      

kategorie skoky drezura 

děti Z Z1 

junioři ZL DU 

mladí jezdci L* JU 

senioři L** JD 

pony 70/80cm  

 

OV stanovil konání Mistrovství Královéhradecké oblasti v parkuru na 21. 6. 2014 ve Svobodě 

nad Úpou, drezury na 22. 6. 2014 v Hořicích. 

OV KHO nabízí pořadatelům v Královéhradeckém kraji uspořádat Mistrovství pro pony -  v 

rámci pořádaných závodů. Zájemci se mohou přihlásit na emailové adrese: 

kralovehradeckacjf@email.cz 

 

 

6. Školení stavitelů parkuru –Olomouc 

Dne 10. 3. 2014 se mělo konat školení stavitelů parkuru, za KHO se měl zúčastnit p. 

Pejos a p. Pour. Školení bylo zrušeno z důvodu nemoci lektora. 

7. Školení drezurních rozhodčích Praha 

Na školení drezurních rozhodčích, které se koná 22. 3. 2014 je přihlášen p. J. Pour, p. 

V. Bohdaský, p. E.  Kotyzová a p.A. Pejos.  Všichni pojedou jedním vozem, OV 

proplatí cestovné.  

8. Informace pro pořadatele závodů  

OV KHO nabízí pořadatelům oficiálních závodů, kteří si nechají nominovat sbor 

rozhodčích od OV finanční dotaci na pokrytí nákladů na odměny rozhodčím ve výši 

3 000Kč, zapůjčení časomíry a zajištění zpracování výsledků. Cílem OV je, aby 

všichni rozhodčí v oblasti měli možnost vykonávat každý rok svou funkci. 

 

9. Jmenování sekretáře KHO dle usnesení Konference ze dne 14. 5. 2013 

OV vyhodnotil výběrové řízení na sekretáře Královéhradecké oblasti. Novým 

sekretářem jmenoval Svatavu Juhászovou. Zároveň se OV dohodl, že odměna 

sekretáři bude stanovena po delimitaci, dle finančních možností oblasti. Do té doby 

mailto:kralovehradeckacjf@email.cz


bude sektetář pracovat bez nároku na odměnu (tak, jako do této doby). 

Pokud to bude ve finančních možnostech nové oblasti, bude proplácen částečně účet 

za telefonní hovory pro p. Juhászovou a p. Hrdličkovou.    

10. Příprava k delimitaci majetku s VČO 

P. Pejos seznámil OV s majetkem VČO, který bude součástí delimitace. 

 

11. Návrh na jmenování národních a specializovaných rozhodčích a stavitelů 

parkurů pro rok 2014 

OV KHO požádá po doložení příslušných dokladů o  jmenování těchto rozhodčích: 

-p. J. Pour a p. V. Bohdaský  - specializovaný rozhodčí pro skoky 

-p. S. Juhászová – národní rozhodčí pro skoky 

-p. E. Kotyzová – národní rozhodčí pro drezuru 

-p. A. Pejos – zařazení mezi stavitele I. Třídy 

-p. J. Pour – zařazení mezi stavitele II. třídy 

 

12. ZZVJ  

ZZVJ se budou konat 10. května 2014 v Hořicích. Pokud bude i jiný zájemce o 

uspořádání zkoušek v Královéhradeckém kraji, má možnost se přihlásit na emailu: 

kralovehradeckacjf@email.cz     

 

 

Ve Svobodě nad Úpou dne 21. 3. 2014 

Zapsala Svatava Juhászová 
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