Karlovarská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Zápis ze schůze OV KO ČJF dne 20.5.2019 –Rosnice
Přítomni členové OV KO ČJF E.Šimáčková, V.Fenclová , D. Donthová, Mgr. T.Kavka, ing. G.Valeriánová
j.h.sekretář KO ČJF V.Čmolík , Roman Krejčík
1. Jednání OV se zúčastnil na základě žádosti pan Roman Krejčík, který je pověřen správou webu.
Bude spravovat web kvo-cjf.cz i odkaz na oblast na webu cjf.cz – kde bude proklik na uvedený web.
V.Fenclová pověřena zjistit možnost slevy za web u Anteé (v současnosti se hradí 3993,-Kč)
Fotobuňka je opravená a funkční, původní (stará je v opravě).
2. OV byl seznámen s umístěním pozvánek na kurzy rozhodčích,instruktorů a trenérů na web s možností
absolvování kurzů dohromady ve spolupráci s Akreditovaným střediskem JA SOŠ Mariánské Lázně s.r.o.
3. OV zajistí 13 sad medailí na OM jsou objednány (Team sport K.Vary) fakturu zašle sekretář KO ČJF
do Prahy na sekretariát k proplacení. D.Donthová a V. Fenclová zjistí do příští schůze OV možnost
zajištění triček pro účastníky mistrovství ČR s tím, že pro ostatní zájemce bude možnost zakoupení.
4. OV projednal SCM a podporu jezdců podle projektů OPP. Kontrolní trénink SCM ve skoku proběhne
v M.Lázních 4.6.2019 s p.Půlpánem a následně závody 7.6.-9.6.2019 ve Zduchovicích. V.Fenclová zajistí
informovanost těch, kteří se přihlásili. Dále zjistí možnost účasti p.Půlpána na OM a stylšampionátu pro
pony, děti a juniory v Děpoltovicích v termínu 29.-30.6.2019.
5. Ov se zabýval možnostmi tréninků pro začínající jezdce do 18 let, včetně jezdců na pony,
p.Valeriánová osloví ing. Šímu a přihlášení jezdci budou neprodleně informováni.
6. OV projednal rozpočet KO ČJF a jeho úpravu, který byl zaslán ing. Valeriánovou na sekretariát ČJF.
OV schválil zvýšení poplatku za technické zajištění tréninků OPP a ZZVJ na 2000,-Kč.
7 OV projednal , že návrh na zahájení disciplinárního řízení, které nepřísluší projednat OV, ale DiK,
bude zaslán k projednání Dik, v souladu s Disciplinárním řádem.
13. Příští schůze OV se bude konat od 18,00 hodin v úterý 18.6.2019 ve Fojtově.
Zapsal: Vít Čmolík
sekretář KO ČJF

