Karlovarská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Zápis ze schůze OV KO ČJF dne 8.10.2019 v Chebu
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
pozvána Jana Lahodná Pegas Děpoltovice a dále se dostavily M.Škardová, p.Čurdová, p.Kemrová, p.
Beníšková, p. Bejvlová.
1. OV vyslechnul pozvanou Janu Lahodnou ohledně výtky p. Donthové k chování členů Pegas
Děpoltovice na MČR. OV dále vyslechl ostatní členky, které se zúčastnily MČR. OV uzavřel tuto kauzu
s tím, že do budoucna je nutno zajistit adekvátní dozor na MČR, Pegas Děpoltovice vše vyřešil interně.
Dále se přítomné zmínily o přeloženém OM a požádaly o změnu programu OM pony, děti a junioři.
2. Kontrola úkolů z minulé schůze a korespondence
- sekretář odeslal doporučení OV do SCM/SCP, Kateřina Němcová nesplňuje požadavek výkonnosti ST
- výzva subjektům k přihlášení OPP umístěna na web oblasti a rozeslána všem subjektům
- projekty SCM/SCP – návrhy Pegas Děpoltovice byly zaslány v termínu do 30.9.2019 p. Šimáčkové
- sekretář KO ČJF rozeslal smlouvy a upozornění subjektům k čerpání odměn za MČR a ME
- podněty OV byly zaslány na VV – Čestný odznak p. Buriánek, změna STP na MČR ženy, změna v DP
- zasláno upozornění na otevření kalendáře v JIS všem subjektům - zajistil na základě žádosti VV sekretář
včetně sdělení subjektům o nahlášení zájemců o pořádání oblastního mistrovství v r. 2020
- žádost JS Gabrielka ohledně OPP voltiž zaslala ing. Valeriánová všem členům OV
- žádost JS Kolová o úpravu programu přesunutého OM zaslána sekretářem pořadateli OM
3. OV schvaluje per rollam
a) Změnu termínu SCM drezura Nebanice z 28.9. na 1.10.2019 (27.9. 2019 7/0/0)
b) Zrušení závodů Nebanice 191004K1 (OM) z důvodu nekorektního povrchu vlivem deště a přesun OM
v drezuře do JS Gabrielka Stráň na termín 12.10.2019 - bez poplatku (7.8.2019 – 7/0/0)
4. OV schvaluje udělení bronzového odznaku Kateřině Vimrové na základě doložených výsledků –
zajistí ekretář KO ČJF (hlasování 7/0/0)
5. OV projednal žádost Pegasu Děpoltovice o konání OPP a schvaluje (7/0/0)
OPP kap.II začínající jezdci s licencí – trenér ing. Šíma (+rozhodčí) proběhne v Děpoltovicích v termínech
26.10.2019 a dvoudenní 23.11. a 24.11.2019 (pokud jezdci zůstanou hradí ubytování a stravování sami)
OPP kap. III drezura - trenér Vít Čmolík proběhne v Děpoltovicích v termínech
2.11.2019 a dvoudenní 16.11. a 17.11.2019 (pokud jezdci zůstanou hradí ubytování a stravování sami)
OPP kap. III skok – trenér Miloslav Půlpán proběhne v Děpoltovicích v termínech
Dvoudenní 30.11. – 1.12.2019 (pokud jezdci zůstanou hradí ubytování a stravování sami) a 14.12.2019
OPP kap. II - VOLTIŽ – trenér p. Vídenková začínající jezdci s licencí do 18 let – JS Gabrielka Stráň
Termín 19.-20.10.2019 (jezdci si hradí ubytování a stravování pokud zůstanou sami)
6. Info z DK a JA ML podal sekretář KO ČJF – Drezurní komise: příprava Českého drezurního poháru –
dříve NPD, a Národního poháru v drezuře – dříve Šampionátu v drezuře – po schválení VV budou
osloveny oblasti ohledně konání kvalifikačních kol k jednotlivým seriálům. Byl zahájen kurz instruktorů a
trenérů v Akreditovaném středisku JA SOŠ M.Lázně a zároveň kurs rozhodčích dne 5.10.2019. Bylo
požádáno o schválení zkušebních komisí pro instruktory trenéry.
7.OV žádá subjekty , aby si zkontrolovaly všechny závody a disciplíny v JISu a zadaly všechny závody
do JISu do 10.11.2019, aby bylo možno jednat o eventuálním souběhu dvou termínů a schůzce pořadatelů,
která by byla svolána v případě kolize termínů více pořadatelů v oblasti.
8.OV žádá subjekty, aby vzali na vědomí konání ZKOUŠEK ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU – 28.10.2019
v Nebanicích, které je zadáno v JIS a přihlásili své adepty
9. OV schvaluje zakoupení dárkového koše u příležitosti předání Čestného odznaku k jubileu p. Buriánka
zajistí sekretář oblasti. (7/0/0)
10.Příští schůze OV se bude konat 18.11.2019 v 18,00 hodin ve Stráni
Zapsal: Vít Čmolík
Sekretář KO ČJF

