Karlovarská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Zápis ze schůze OV KO ČJF dne 10.9.2019 ve Fojtově
Přítomni členové OV KO ČJF E.Šimáčková, V.Fenclová , D. Donthová, Mgr. T.Kavka, O. Nágr, M.Šíma
ing. G.Valeriánová , j.h. sekretář KO ČJF Vít Čmolík
1. OV schvaluje per rollam
a) Změnu termínu SCM skok M.Lázně ze 17.7. na 16.7.2019 (10.7. 2019 7/0/0)
b) Vyúčtování SCM kap.III dne 16.7.2019 dle dokumentace ve výši 13700,-Kč (27.7.2019 - 5/0/2)
c)OPP kap.II začínající jezdci Děpoltovice ve výši 10 700,-Kč (5.8.2019- 6/0/1)
d) Změnu termínu závodů JS Gabrielka Stráň ze 7.9.2019 na 29.9.2019 bez poplatku (7.8.2019 – 4/0/3)
e) Změnu STP pro OM ve skoku ve Strtužné pro Y+S na L** termín 7.9.2019 (7.8.2019 5/0/2)
f) Fakturu za opravu fotobuňky ve výši 4818,-Kč (12.8.2019 4/0/3)
g) OPP kap.III drezurní SCM Děpoltovice 13.8.2019 ve výši 6120,-Kč (13.8.2019 4/2/1)
h) OPP kap.III drezurní SCM Děpoltovice 6.9.2019 (4/3/0) ve výši 6120,-Kč
2.OV zhodnotil účast na MČR – velmi zdařilá reprezentace oblasti. Vedoucí ekip informovali OV o
průběhu. KO ČJF celkem 14 medailí. Na příští schůzi pozvána Jana Lahodná – Pegas Děpoltovice
3, Oblastní mistrovství proběhly Smlouvy za technické zajištění byly jednotlivým subjektům zaslány.
Čerpání bylo dle skutečnosti s doložením převzetí odměn jezdci a na základě faktury - OM pony, OM
skok, OM všestrannost a OM vytrvalost.
Schváleno OM ve skoku ve Stružné kat. děti, Y+S ve výši 4000,-Kč - odměny jezdcům
4. OV zajistil trička pro účastníky mistrovství ČR (Mgr.Kavka), proplacení faktur bylo průběžně
zajištěno sekretářem oblasti na sekretariátu ČJF, peníze za trička prodaná budou zaslána na účet KO ČJF
Bylo zhotoveno 68 ks triček, 17 ks prodáno po 400,-Kč, obdrželi všichni účastníci MČR, zbylo 8 triček
5. Bezpečnostní háky byly doplněny – 3 ks Mariánské Lázně, 2 ks Děpoltovice, faktura proplacena, bude
zadáno do inventury pro rok 2019, včetně vyřazení háků poškozených
6. Rozpisy na závody - OV upozorňuje pořadatele závodů, že podle PJS musí být rozpis zaslán 6 týdnů
před konáním závodů, aby mohl být jednak schválen a vložen do JIS. Pokud pořadatelé zašlou rozpis na
závody méně jak 3 týdny před konáním, nemusí být rozpis schválen ani vložen a závody budou se sankcí,
kterou určuje sazebník poplatků zrušeny – rozhodne OV KO ČJF.
7.doporučení do SCM Jana Lahodná ml.– skok,drezura, Tereza Kašparová skok,drezura, Klára
Hlaváčková skok, Robert Čapek – drezura, Natálie Ticová – drezura, dotaz na Kateřina Němcová – drezura
8.Projekty OPP OPP kap.II začínající jezdci s licencí ing. Šíma 26.10.2019, 9.11.2019,
SCM drezura (pro skokovou skupinu) Karolína Šimáčková - 28.9.2019 Nebanice,
SCM drezura 30.9.2019 Děpoltovice Vít Čmolík – výzva pro jezdce – přihlásit se p.Šimáčkové do 17.9.19
– všechny termíny budou zaslány všem subjektům. Další OPP budou naplánovány zajistí p. Šimáčková
Zaslat subjektům výzvu, kdo chce pořádat OPP kap.II pro jezdce do 18 let nechť se přihlásí p.Šimáčkové
9.OV schvaluje proplacení OPP kap.III drezurní SCM Nebanice 28.8.2019 5000.Kč
10.OV schvaluje opravu nové fotobuňky a přidělení bezpečnostních háků 3 Děpoltovice, 3 M. Lázně
Jsou k dispozici 3 sady po 8 ks (ing. Šíma, Pegas Děpoltovice, JK M. Lázně) – zajistit evidenci inventurou
11.OV schvaluje proplacení licence ČUS, na valnou hromadu 31.10.19 jde za OV Mgr. Tomáš Kavka
12.OV schvaluje vyúčtování odměn za MČR a ME 75000,-Kč – smlouvy pro kluby (vzor) zašle sekretář
13. Otevřený dopis ing. M. Šímové vyjádření k otevřenému dopisu ing. Šímové – OV připraví odpověď
zajistí předsedkyně oblasti p. Eva Šimáčková. Při té příležitosti projednával OV správu webu KO ČJF.
14. Info z drezurní komise podal sekretář KO ČJF – subjekty, které pořádaly kvalifikační kolo NPD
zašlou fakturu na email, ivschutzova@seznam.cz a stejně tak rozhodčí z projektu zvyšování kvalifikace
15.OV navrhuje Čestný odznak ČJF panu Miloslavu Buriánkovi u příležitosti 90 narozenin za
dlouholetou činnost v jezdeckém sportu v JK Karlovy Vary Stará Role.
16. OV byl seznámen se stavem přihlášek na kurs rozhodčích, souhlasí s přihláškou H. Lahodné ml.
17.OV navrhuje změny v pravidlech změnu STP skoky na MČR 2020 ženy 1.kolo na ST* 135
dále definici trenéra u subjektivního rozhodování opravit místo 1x týdně 1x měsíčně.
18.Příští schůze OV se bude konat 8.10.2019 v Chebu.
Zapsal: Vít Čmolík
Sekretář KO ČJF

