Karlovarská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Zápis ze schůze oblastního výboru KO ČJF dne 8.1.2019 –Stráň
Přítomni členové OV KO ČJF ing. J.Šíma,I. Kočík, E.Šimáčková, H.Lahodná,
ing. G.Valeriánová V.Fenclová , omluveni:, O.Nágr j.h.sekretář KO ČJF V.Čmolík a
kandidáti do nového OV Martin Šíma a Jana Lahodná
1. OV schválil proplacení faktury za web oblasti kvo-cjf.cz od Antee (3993,-Kč)
2. OV doporučuje zařazení ing.Evy Chromcové do systému vzdělávání na specialistu v drezuře,
požadavky a podmínky upřesní DK.
3. OV schvaluje přijetí nového subjektu Jana Zeman, který se přihlásil v lednu 2019.
4. OV schvaluje pořadání refreshingu a školení stewardů, bude zadáno do JIS – schváleno VV
5. OV upozorňuje subjekty – pořadatele závodů na včasné dodání rozpisů ke schválení OV.
6. ing. Šíma informoval o jednání Rady ČJF s ohledem na rozpočet, závody a přípravu konference
ČJF. Dále informoval o změnách STP stavby parkurů pro velké koně a pony.
7. OV organizuje ples oblasti termín 2. února 2019 v Kynšperském pivovaru od 19 hodin
Na plese budou vyhodnoceny jezdci z TOP TEN skokového a drezurního.
8. Oblastní výbor stanovuje termín konference KO ČJF
Ve čtvrtek 7. března 2019 od 18,00 hodin ve Stráni
Program: Zahájení, volba komisí, zpráva o činnosti (ing. Šíma), zpráva o hospodaření
(ing.Valeriánová), zprávy vedoucích ekip z MČR, volby nového OV a delegátů na konferenci, volba
zástupce předsedy OV do Rady, vyhodnocení členů, předání výkonnostních odznaků, diskuse,
usnesení a závěr (sekretář KO ČJF zajistí oznámení změny termínu na sekretariát ČJF)
9. Byla provedena inventarizace majetku komise: předseda Ivo Kočík, členové Helena.Lahodná,
Vít Čmolík, inventarizační zápis bude odeslán na ČJF – termín inventarizace 27.12. 2018
10. OV schvaluje zakoupení dárkového koše pro ing. M. Šímovou při příležitosti životního jubilea
11. OV určí STP pro oblastní mistrovství 2019 na příští schůzi OV, členové OV si připraví podklady,
Dále budou schváleny došlé návrhy na zařazení do jezdeckých škol ČJF.
12. OV připravuje soustředění mládeže na základě příslibu finančních prostředků z ČJF - bude
včas oznámeno přes web oblasti – předběžný termín SCM p.Půlpán je 2.- 3.2.2019
13. Příští schůze OV se bude konat v Povodí v termínu 5.února 2019 od 18,00 hodin
Zapsal: Vít Čmolík
sekretář KO ČJF

