Karlovarská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Zápis ze schůze oblastního výboru KO ČJF dne 5.2.2019 –Povodí
Přítomni členové OV KO ČJF ing. J.Šíma,I. Kočík, E.Šimáčková, H.Lahodná,
ing. G.Valeriánová V.Fenclová , O.Nágr j.h.sekretář KO ČJF V.Čmolík
a kandidát do nového OV Bohuslav Novohradský
1. OV vyslechl kandidáta B.Novohradského, který se přihlásil do OV na nové volební období.
Přednesl svoje připomínky a návrhy na řešení problémů, které v období vnímal především v pony
sportu. Dále nastínil vizi svojí práce v OV i s ohledem k celé ČJF a VV a navrhl jako kandidáta do VV
za KO ČJF Ing. Jana Šímu. Členové OV ing. Šíma a ing. Valeriánová se k tomuto vyjádřili.
2. OV schválil proplacení faktury za SCM 2.-3.2.2019 ve výši 27000,-Kč dle předložených dokladů
a zhodnocení, které předložil Pegas Děpoltovice – sekretář KO ČJF zašle k proplacení na sekretariát
3. OV schválil proplacení stuh na vyhodnocení TOP TEN 2018 – ples KO ČJF per rollam 30.1.2019.
4. OV schvaluje přijetí subjektu JO Křižovatka, přihlášeného v lednu 2019 – per rollam 15.1.2019
5. OV upozorňuje subjekty – pořadatele závodů na včasné dodávání rozpisů ke schválení OV.
6. OV zhodnotil ples oblasti 2. února 2019 v Kynšperském pivovaru jako zdařilou akci
OV poděkoval p.Šimáčkové. Zisk bude ponechán na vyhodnocení TOP TEN a přípravu plesu 2020.
7. OV připravil konferenci KO ČJF 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, volba předsedy OV a místopředsedy, nového OV a
delegátů na konferenci, (popřípadě) volba zástupce předsedy OV do Rady, vyhodnocení členů, předání
výkonnostních odznaků, diskuse, usnesení a závěr.
Kandidátka bude stanovena na příští schůzi 28.února 2019
Předseda OV řízením schůze pověřuje ing. Gabrielu Valeriánovou
8. Byla vrácena fotobuňka s určitými doporučeními, tyto budou vyřešeny p. Krejčíkem a JK Pegas
Děpoltovice
9. OV stanovuje STP pro oblastní mistrovství 2019 bude stejné jako v r. 2018, pony bude stanoveno
po schválení STP pro pony – skok, drezura stejná jako 2018, ostatní disciplíny stejné jako 2018.
10. OV schválil došlé návrhy na zařazení do jezdeckých škol ČJF – odeslání zajistí sekretář KO ČJF
11. OV byl seznámen ing.Valeriánovou se závěry ze schůze ekonomických zástupců oblastí
(31.1.2019) – příspěvek na provoz a projekty 2019, dotace bude ještě projednávat Rada ČJF
12. OV stanovuje termín ZZVJ na termín neděle 7.4.2019 od 9,00 hodin
Komise: hl.komisař Vít Čmolík, komisaři: Nachtigalová, Šimáčková
13. OV schválil změnu termínu závodů JS Gabrielka bez poplatku z 9.3.2019 na 23.3.2019
14. OV byl seznámen na základě schválení VV s konáním zkoušek instruktorů a trenérů 10.2.2019 a
dále s konáním zkoušek rozhodčích 10.2.2019 a s posledním školením rozhodčích 9.2.2019. Zkušební
komise a lektoři ing.M.Šímová, ing. Jan Šíma, Vít Čmolík, Ondřej Nágr. Jarní drezurní školení
rozhodčích proběhne 10.2.2019 ve Stráni (lektor ing. Valeriánová), dále s přípravou refreshingu a
školení stewardů v M.Lázních v termínu 9.-10.3.2019 Lektoři a komise Bohumil Rejnek, ing. Jan
Metelka, ing. Radovan Šalek. Organizační zajištění provede sekretář KO ČJF.
15. Příští schůze OV se bude konat v M. Lázních ve čtvrtek 28.února 2019 od 18,00 hodin,
Kde se připraví kandidátka na konferenci KO ČJF ze známých podkladů a zašlých návrhů.
Zapsal: Vít Čmolík
sekretář KO ČJF

