Karlovarská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Zápis ze schůze oblastního výboru KO ČJF dne 11.7.2018 –M.Lázně
Přítomni členové OV KO ČJF, ing. J.Šíma, I. Kočík, E.Šimáčková, O.Nágr ,
V.Fenclová, H.Lahodná, ing. G.Valeriánová a j.h.sekretář KO ČJF V.Čmolík
1. OV schválil návrh O.Nágra, aby se proplatila cesta 5 členům družstva na MČR seniorů, kteř mají
splněnou kvalifikaci. Nominace byla zkontrolována a předána sekretáři oblasti paní Lahodnou.
Přihlášku zajistí sekretář oblasti v termínu.
2. OV schválil vedoucí oblastí MČR skok ml.jezdci a senioři – Ondřej Nágr, MČR skok – děti
junioři Andrea Nenko, MČR drezura – Eva Šimáčková, MČR všestrannost – Petr Jadlovský,
MČR pony Jana Lahodná.
4. OV schvaluje proplacení faktur za oblastní mistrovství pony v Děpoltovicích a OM ve skoku
Ve Staré Roli a fakturu za opravu tiskárny a zakoupení brašny a cartrige – zajistí sekretář KO ČJF a
odešle na VV ČJF
5. OV schvaluje opravu tiskárny a zakoupení cartrige do tiskárny a dále nové brašny pro sekretáře
oblasti ČJF na notebook.
6.OV pověřuje tyto členy OV a výše uvedené vedoucí ekip KO ČJF ke konečné nominaci
H.Lahodná (jkpegas@jkpegas.cz) velcí koně a pony – MČR skok, MČR pony
E.Šimáčková (nebanice@wia.cz) drezura MČR všech kategorií
V.Čmolík (v.cmolikvpost.cz) – zájemci MČR vytrvalost a ostatní disciplíny
7. OV upozorňuje na oblastní mistrovství (předání medailí bude zajištěno členy OV)
OM skok pony a OM skok již proběhly, hodnocení kladné, u pony byly pouze 3 kategorie
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
Poháry, které nebyly předány na OM pony v Děpoltovicích byly předány na OM ve skoku St.Role
juniorům a druhá sada bude předána na OM v drezuře pro junory.
7. OV projednal TOP TEN pro rok 2018 bude i v letošním roce sledován, pověřena V.Fenclová.
8. Příští schůze OV se bude konat na základě požadavků členů OV v Nebanicích. Svolání zajistí
sekretář oblasti po schválení předsedou OV.
Zapsal: Vít Čmolík
sekretář KO ČJF

