Karlovarská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Zápis ze schůze oblastního výboru KO ČJF dne 23.10.2018 –Nebanice
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 proplacení odměn za medailová umístění a příspěvek na dopravu členům
nominovaných družstev na MČR a medailistů, které zpracoval a předložil sekretář oblasti.
Seznam bude zaslán na sekretariát ČJF s čísly účtů a částkou podle schváleného podkladu
OV KO ČJF z dubna 2018 – dle sdělení sekretariátu budou příspěvky zaslány na jednotlivé subjekty
členů, na základě smlouvy - celková částka 79500,-Kč
2. OV zhodnotil účast na MČR a konstatuje, že jednotliví vedoucí ekip na MČR podají zprávu
na konferenci oblasti, připomínky vedoucích ekip budou zpracovány a zaslány na ČJF.
4. OV schvaluje proplacení faktury za oblastní mistrovství v drezuře ve Stráni a dále za pronájem
areálu na ZZVJ Nebanice a proplacení komisařů na ZZVJ, které proběhlo 20.10.2018
5. OV schvaluje přijetí nového subjektu Pivovar Svijany a.s., o které požádala K.Kučerová.
Bylo schváleno per rollam dne 8.10.2018
6. OV schvaluje změnu termínu závodů v Pegas Děpoltovice ze 13.10.2018 (kolize termínu s Hobby
Stráň) na termín 27.10.2018 – bez poplatku. Bylo schváleno per rollam dne 1.10.2018.
7. OV upozorňuje Subjekty na nutnost zadání termínů závodů do JIS, aby je možno odsouhlasit a
dále žádá zájemce o oblastní mistrovství, aby zaslali sekretáři oblasti do konce října žádosti.
8. OV projednal TOP TEN pro rok 2018 bude v letošním roce sledován i v drezurních soutěžích –
sledováním a výpočtem pověřena p.E. Šimáčková, skokový TOP TEN má na starosti p. V.Fenclová,
dopočet pony pomůže p. Lahodná.
9. OV projednal pořadatele kteří požádali o kvalifikaci na NP v drezuře – Pegas Děpoltovice,
JO Nebanice, JK Stará Role, JS Gabrielka – termíny budou zaslány DK.
10. OV schvaluje delegáta na valnou hromadu ČUS ing. Gabrielu Valeriánovou dne 13.11.2018
a proplacení polatku za licenci ČUS ve výši 1000,-Kč – zajistí přes sekretariát sekretář oblasti.
11. Seznámení s jednáním Rady - ing. Šíma navýšení rozpočtu o 42 tis., doporučeno vyčerpat do
konce roku na přípravu mládeže – oblastní scm. Připomínky k organizaci závodů, startovnému,
včetně cen, výher atd., včetně kategorizace a dalších problémů s rušením závodů apod.
Volební konference bude březen – duben 2019. Před tím je nutno zorganizovat konference oblasti.
12. Oblastní výbor vyzývá ty členy KO ČJF, kteří mají zájem kandidovat na členy OV, aby
vypracovali svou vizi pro budoucí volební období a tuto zaslali sekretáři oblasti do konce roku 2018.
Oblastní konference je plánována na leden- únor 2019.
13. OV připravuje scm mládeže, termín bude oznámen včas vybraným jezdcům.
14. Příští schůze OV se bude konat 27.11.2018 OV ve Stružné od 18,00 hodin.
Zapsal: Vít Čmolík
sekretář KO ČJF

