Karlovarská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Zápis ze schůze oblastního výboru KO ČJF dne 17.4.2018 –Děpoltovice
Přítomni členové OV KO ČJF, ing. J.Šíma, I. Kočík, E.Šimáčková, H.Lahodná, O.Nágr
a j.h.sekretář KO ČJF V.Čmolík
omluveni: V.Fenclová, ing. G.Valeriánová
1. OV schválil per rollam 30.3.18 přesun závodů Stráň JS Gabrielka z 21.3.2018 na 22.4.2018
bez poplatku z technických důvodů.
2. OV schválil proplacení oblastního SCM v termínu 13.- 14.4.2018 - příspěvek pouze na trenéra p.
Půlpán (16 000,-Kč), v Děpoltovicích. Podklady zašle sekretář k proplacení na ČJF.
2. OV doporučuje zařazení Mgr. Tomáše Kavky do systému zvyšování kvalifikace na národního
rozhodčího pro skok a drezuru.
3. OV zhodnotil refreshing stylových rozhodčích v termínu 14.4.2018 v Děpoltovicích při
skokových závodech lektor ing. Jan Šíma, jako velmi dobrý.
OV žádá ČJF o proplacení lektora 1000,-Kč, podklady zašle na sekretariát ČJF sekretář oblasti.
Refreshing stavitelů 30.4.2018 při hobby závodech v M.Lázních – lektor ing.Šíma, který
administrativně zajistí i prezenční listinu, kterou připravil sekretář KO ČJF.
4. OV souhlasí se zakoupením 13 sad medailí pro všechny kategorie a 6 sad pohárů pro pony, děti a
juniory (skok a drezura) na oblastní mistrovství KO ČJF – zajistí sekretář oblasti na základě
objednávky Team sport Karlovy Vary. Trička v letošním roce nebudou zakoupeny přes OV.
5.OV souhlasí se zakoupením světelné tabule k fotobuňce nabídnuté jejím zhotovitelem - cena
cca 45 000,-Kč – zajistí p.Roman Krejčík a informuje členy OV o termínu dodání. Dále souhlasí
se zakoupením nabíječky k již dodané fotobuňce, zajistí p. Roman Krejčík.
6. Sekretář KO informoval o doplnění rozpočtu o příjmovou část, kterou požadoval sekretariát.
Nahlášeno cca 25 000,-Kč v příjmové části oblasti.
7.OV pověřil H.Lahodnou (jkpegas@jkpegas.cz)ke sledování velcí koně a pony – skok,
E.Šimáčkovou (nebanice@wia.cz)ke sledování v drezuře všech kategorií pro nominaci na MČR.
UPOZORŇUJEME PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE O ÚČAST NA MČR, ABY SE NAHLÁSILI
JMENOVANÝM ČLENKÁM OBLASTNÍHO VÝBORU.
PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI V OSTATNÍCH DISCIPLÍNÁCH SE NAHLÁSÍ SEKRETÁŘI OBLASTI.
8. Příští schůze OV se bude konat na základě požadavků členů OV na Povodí. Svolání zajistí sekretář
oblasti po schválení předsedou OV.
Zapsal: Vít Čmolík
sekretář KO ČJF

