Karlovarská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Zápis ze schůze OV KO ČJF dne 17.6.2019 –Povodí
Přítomni členové OV KO ČJF E.Šimáčková, V.Fenclová , D. Donthová, Mgr. T.Kavka, O. Nágr, M.Šíma
Omluvena ing. G.Valeriánová
1. OV schvaluje na základě vyúčtování SCM dne 4.6.2019 proplacení dle dokumentace ve výši
11200,-Kč – sekretář odešle podklady k proplacení na sekretariát ČJF
2. Jednotný systém projektování OPP 2019
OV plánuje ještě další soustředění dle OPP kapitola III a kapitola II
Rozpočet dle počtu koní – maximální částka 15.000,-Kč na jedno soustředění.
Kapitola III – Talentovaná mládež na oblastech včetně jezdců na pony – oblastní SCM – trenér M.Půlpán
v Mariánských Lázních 17.7. a 7.8.2019 Další dva termíny budou doplněny dle časových možností trenéra.
Kapitola II – Začínající jezdci do 18 let / s platnou licencí /
Skokové – Děpoltovice – trenér Ing. Jan Šíma. Série min. 6 tréninkových dní - termíny budou určeny
Drezurní - Stará Role – trenér Karolína Šimáčková Série min. 6 tréninkových dní.
Úterý 30.7. středa 14.8., středa 28.8.2019 Září a říjen budou víkendové termíny upřesněny
3. OV určuje tyto vedoucí ekip na MČR:
- drezura 10.- 14.7.2019 Královice - Eva Šimáčková
- skok Y + S 24.-28.7.2019 Martinice - Vladislava Fenclová
- skok CH, J 14.-18.8.2019 Zduchovice - Daniela Donthová
- MČR pony 21.8. – 25.8.2019 Zduchovice - Martin Šíma
Vedoucí ekip společně se sekretářem oblasti zkontrolují kvalifikace.
Všichni zájemci o start na MČR zašlou informaci sekretáři oblasti a vedoucímu ekipy.
4. Určení členů OV k předání medailí na oblastních mistrovstvích:
OM pony 28. – 30.6.2019 Děpoltovice - Martin Šíma
OM všestrannost 17. – 18.8.2019 Rosnice - Tomáš Kavka
OM vytrvalost 26.-27.7.2019 Staré Sedlo - Daniela Donthová
OM drezura 4.-6.10.2019 Nebanice - Eva Šimáčková
Medaile budou předány členům OV sekretářem oblasti.
5. OV upozorňuje pořadatele OM, že proplacení příspěvku a odměn jezdcům na OM je pouze na základě
písemné smlouvy, kterou zašle sekretář KO ČJF pořadatelům OM a musí být podepsána předsedkyní
oblasti. Čerpání bude dle skutečnosti s doložením převzetí odměn jezdci a na základě faktury.
6. OV doporučuje na základě splnění podmínek dle dokumentu vzdělávání v ČJF a na doporučení DK
jmenování Jany Kumičíkové rozhodčím specialistou pro drezuru – sekretář zašle doporučení k projednání
na VV ČJF.
7. OV zajistí umístění rozpočtu KO ČJF na web oblasti.
8 OV projednal zajištění triček pro účastníky mistrovství ČR s tím, že pro ostatní zájemce bude
možnost zakoupení trička za 400,-Kč. Účastníci MČR + vedoucí ekip dostanou trička zdarma. Ostatní
zájemci o trička nahlásí panu T. Kavkovi velikost a počet - na MČR drezura a MČR senioři skoky
do 21.6.2019 a na MČR děti, junioři a pony do 15.7.2019
9. OM ve skoku se vyhodnotilo pouze v kategorii juniorů. V případě, že se ostatní kategorie sejdou ve
Stružné 7.9.2019 budou medaile předány i v ostatních kategoriích. Příspěvek na OM byl již proplacen.
10. Bezpečnostní háky K dnešnímu dni bylo nahlášeno zničení několika bezpečnostních háků. Doplnění
nových zjistí M. Šíma a budou dodatečně objednány.
11. Hoby Mar.Lázně -14.6.2019 byly z důvodů malého počtu jezdců zrušeny. OV povolil zrušení bez
poplatku.
12. ZZVJ se uskuteční v pondělí 28.10.2019 v Nebanicích. Komise hl.komisař Vít Čmolík, komisaři
Jaromíra Nachtigalová, Eva Šimáčková
13. Příští schůze OV bude v první polovině září 2019 případně dle potřeby bude svolána a oznámena
týden dopředu..
Zapsala: Eva Šimáčková
předsedkyně KO ČJF

