
 

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

Omluveni: - 

Hosté: Lukáš Mencl 

  

Program 
1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

2. Došlá pošta 

3. Projednání a schválení projektů - jaro 2017 

4.   ZZVJ  - jaro 

5. Sportovně technické podmínky KHO 2017 

6. Projednání vozatajských závodů s pořadatelem. 

7. Projednání změn schvalování závodů 

8. Návrh na vedení účetnictví KHO 

9.  Program JIS 

10. Finanční prostředky - talentovaná mládež 2016 

11. Kalendář 2017 

12. Různé 

  

  

 1. Plnění úkolů 
 – úkoly z minulého zasedání byly splněny, vyjma dopisu legislativní komisi s připomínkami 

k pravidlům. (změna schvalování rozpisů závodů dle územní působnosti)  Znění dopisu 

schváleno OV KHO bez připomínek.  

 

2. Pošta 

- výzva k podání projektů za oblast – p. Pařenicová: Rada na svém zasedání schválila 

jednotný systém oblastního projektového rozpočtování z centrálního rozpočtu  

- Zpravodaj ČJF, který je stručným přehledem novinek za měsíc leden. Tento zpravodaj bude 

ČJF vydávat každý měsíc a vždy zpětně shrne nejdůležitější novinky za uplynulý měsíc, 

případně publikovat informace, které se neobjevily v zápisech z jednání orgánů ČJF – info 

od Markéty Šveňkové, tiskové mluvčí ČJF 

- nové informace k pojištění ČJF – publikovány na webu KHO 

  

3. Projednání a schválení projektů - jaro 2017 
OV KHO projednal a schválil  čerpání jednotlivých kapitol Programu oblastní projektové 

podpory pro rok 2017 takto: 

Kapitola I. 

Příprava před ZZVJ celkové náklady 30.000,- 

Kapitola II. 

Vstup do světa oficiálních závodů celkové náklady 30.000,- 

Kapitola III. 

Příprava pro SCM- oblastní SCM celkové náklady 30.000,- 

Kapitola IV. 

Hobby jezdci a začínající závodníci celkové náklady 65.000,- ( série minimálně 6 soustředění 

- zaměření na děti méně talentované, hendikepované sociálně, zdravotně či jinak ) 

Kapitola V. 

  

Zápis č.32  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 23. 2. 2017 



Zkušení jezdci celkové náklady  

a) drezurní jezdci - 70 200,- (návaznost na velmi úspěšné soustředění zkušených drezurních 

jezdců z celé ČR - KHO soustředění zajistí pro všechny) 

b) skokoví jezdci - 50 000,- (stejný systém, jako u soustředění drezurních jezdců - zajištění 

kvalitního zahraničního trenéra pro jezdce z celé ČR) 

Oba trenéři již po předběžné dohodě zajištěni.  

 

4. ZZVJ  - jaro 
OV KHO schválil pořádání ZZVJ 27. 5. 2017. Pořadatelem bude TJ Krakonoš Trutnov. 

  

5. Sportovně technické podmínky KHO 2017 

kategorie skoky drezura 

děti Z Z1 

junioři ZL DU 

mladí jezdci L* DD 

senioři L** JU 

pony 50 cm P5 

  

Termíny OM KHO  pro drezuru a skoky dány v sportovním kalendáři, pro pony bude 

upřesněno.   

OV KHO rozhodl, že Mistrovství pro pony ve skoku i drezuře uspořádá pro děti na pony 

s licencí i bez licence. Tím podpoří zájem o jezdecký sport u širší veřejnosti.  

6. Projednání vozatajských závodů s pořadatelem. 
P. L. Mencl – JS Vesna Nepasice  se zúčastnil schůze OV KHO, vysvětlil svůj záměr 

uspořádat vozatajské závody v areálu jeho subjektu. Seznámil členy OV s dojednanými 

službami, s plánovanými soutěžemi. OV KHO podpoří maximálně snahu pořadatele a pomůže 

mu ve všech směrech 

7. Projednání změn schvalování závodů 
- nově může schvalovatel rozpisů měnit rozpis po dohodě s pořadatelem. 

OV KHO prosí všechny pořadatele závodů, aby rozpisy posílali k schvalování s dostatečným 

předstihem, minimálně 6 týdnů před konáním závodů.  

8.Návrh na vedení účetnictví KHO 
OV KHO schválil návrh, aby sekretář vedl účetnictví v podobné formě, jako bylo vedeno 

v programu Efipro – tj. účetní deník tak, aby OV měl přehled o výdajích a příjmech oblasti a 

to od 1. 1. 2017 

 

9.ProgramJIS 

 OV KHO konstatuje z informací ze subjektů v oblasti, že pro podstatnou část subjektů (asi 

80%) je nový JIS systém velmi složitý a postup při přihlašování nových jezdců a sportovních 

koní ( zejména plnokrevníků), velmi komplikovaný a zdlouhavý v porovnání s původní 

papírovou formou.  

 

10. Finanční prostředky - talentovaná mládež 2016 
OV KHO projednal a jednohlasně schválil žádost o sdělení výše a připsání z  kapitoly 

talentovaná mládež  pro KHO za rok 2016.  
 



11. Kalendář 2017 

OV KHO se opět zabýval nerespektováním VČO rozhodnutí  Rady ČJF týkající se pořádání 

oblastního mistrovství  v územní působnosti  KHO, kterou OV VČO neprojednal s OV KHO. 

Toto jednání VČO je v rozporu se sportovní slušností. Pro OV KHO je nepochopitelné, že s 

tímto postupem souhlasí  člen VV a předseda legislativní komise ČJF pan J. Hupka, který je 

člen OV VČO. Nejsme si jistí, že je správné, aby člen VV porušoval usnesení konference ČJF 

z roku 2013 a usnesení Rady ČJF  z roku 2016.  
 

12. Různé 

– OV KHO rozhodl o účasti A. Pejose, J. Poura na školení pro stylové rozhodčí dne 4. 3. 2017 

ve Zduchovicích. Oba se školení zúčastní na své náklady. 

- dne 25. 3.  2017  od 10:00 proběhne Jarní školení drezurních rozhodčích  

- refreshing pro všeobecná pravidla a skoková pravidla proběhne dle domluvy se školiteli 

nejspíše 7. 4. 2017 . 

- OV KHO projednal a schválil nové členy KHO ČJF, i nadále bude nové členy schvalovat 

internetovou komunikací 

- OV KHO schválil přestup subjektu JK Vega do KHO, dále schválil záměr vzniku subjektu: 

JK TSDS, JK Dolní dvůr – oba připravují potřebnou dokumentaci pro vznik nového subjektu.  

 

 

Zapsala Svatava Juhászová 28. 2. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


