Karlovarská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Zápis ze schůze oblastního výboru KO ČJF dne 29.5.2018 –Povodí
Přítomni členové OV KO ČJF, ing. J.Šíma, I. Kočík, E.Šimáčková, O.Nágr ,
V.Fenclová a j.h.sekretář KO ČJF V.Čmolík
omluveni: H.Lahodná, ing. G.Valeriánová
1. OV schválil per rollam 18.4.2018 návrh na udělení čestného odznaku paní Evě Šimáčkové u
příležitost životního jubilea. OV předal čestný odznak na dnešní schůzi a odsouhlasil zakoupení
dárkového koše v hodnotě do 600,-Kč. Zajistil sekretář oblasti.
2. OV schválil per rollam 16.5.18 zrušení skokových závodů v Nebanicích – 9.6.2018 a změnu
skokových závodů 10.6.2018 na drezurní - termín 23.6.2018 bez poplatku z technických důvodů.
3. OV schválil proplacení 13 sad medailí a 7 sad pohárů z Team sport Karlovy Vary – cena
4475,-Kč fakturu zašle sekretář k proplacení na ČJF.
4. OV doporučuje jmenování Elišky Čmolíkové rozhodčím specialistou pro drezuru na základě
splnění zkoušky na CDN Královice u rozhodčí FEI**** Monique Peutz-Vegter a doporučení DK.
5. OV se seznámil se směrnicí ČJF – GDPR sekretář oblasti zaslal všem subjektům odkaz na
směrnici, upozornění bylo zveřejněno na webu ČJF.
6.OV byl seznámen se závěry z pracovní porady sekretářů a předsedů oblastí ze dne 10.5.2018, která
byla svolána k rozpočtu 2018 a s reakcemi na zápis z této porady.
7.OV upozorňuje subjekty nahlásit případné zájemce o start na MČR níže uvedeným členům:
H.Lahodná (jkpegas@jkpegas.cz) ke sledování velcí koně a pony – skok,
E.Šimáčková (nebanice@wia.cz) ke sledování v drezuře všech kategorií pro nominaci na MČR.
V.Čmolík (v.cmolikvpost.cz) – případní zájemci v ostatních disciplínách
8. OV upozorňuje na oblastní mistrovství (předání medailí členy OV)
OM pony - Pegas Děpoltovice 30.6.2008 – Helena Lahodná
OM skok – JK Karlovy Vary Stará Role 8.7.2018 - ing. Šíma
OM vytrvalost – Živé Sokolovsko – Staré Sedlo 27.-28.7.2018 – Ivo Kočík
OM všestrannost – JSS Tandem 18.-19.8.2018 - OV souhlasí na OM se stupněm ZK– Ivo Kočík
OM drezura – JS Gabrielka 14.10.2018 – Eva Šimáčková
9. Příští schůze OV se bude konat na základě požadavků členů OV v M. Lázních. Svolání zajistí
sekretář oblasti po schválení předsedou OV.
Zapsal: Vít Čmolík
sekretář KO ČJF

