Karlovarská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Zápis ze schůze OV KO ČJF dne 18.11.2019 ve Stráni
Přítomni členové OV KO ČJF E.Šimáčková, V.Fenclová , D. Donthová, Mgr. T.Kavka, M.Šíma
ing. G.Valeriánová , omluven: O. Nágr, j.h. sekretář KO ČJF Vít Čmolík
1. Kontrola úkolů z minulé schůze a korespondence
- projekty SCM/SCP – uskutečněné ve Stráni (voltiž)a Pegas Děpoltovice (drezura)30.10., 16. a 17.11.19
byly zaslány dle schválení OV ze dne 8.10.2019 na ČJF k proplacení
- sekretář KO ČJF zaslal smlouvy k čerpání odměn za MČR a ME na sekretariát k proplacení
- předání Čestného odznaku p. Buriánek – 30.11.2019 ve Staré Roli za OV předá D.Donthová
2. OV schvaluje per rollam
a) změnu termínu SCM/SCP drezura Děpoltovice z 2.11. na 30.10.2019 (23.10. 2019 7/0/0)
b) proplacení voltižního soustředění po vyúčtování nákladů ve výši 21 800,-Kč (25.10.2019 7/1/0)
3. OV projednal žádosti subjektů o OM a schvaluje kalendář závodů pro rok 2020
OM pony - Děpoltovice – 28.6.2020
OM skok - Děpoltovice - 27.6.2020 OM drezura – 14.6.2020 - Nebanice
OM všestrannost – 15.-16.8.2020 Rosnice
OM vytrvalost 24.-25.7.2020 Staré Sedlo
Sekretář oblasti projedná s pořadatelem Pegas Děpoltovice souběh závodů v říjnu 2020 s JS Gabrielka.
4. OV projednal žádost o konání ZZVJ a schvaluje (7/0/0)
přípravu na ZZVJ 7.3.2020 (na vlastní náklady) a ZZVJ v termínu 8.3.2020 v Pegas Děpoltovice
a z důvodu vysokého počtu zájemců ZZVJ 19.4.2020 ve Stráni – komise budou určeny v lednu
5. Info z DK a JA ML podal sekretář KO ČJF – Drezurní komise: příprava Českého poháru v drezuře
- konání kvalifikačních kol jsou v návrhu ke schváleni JK Stará Role, Pegas Děpoltovice, JO Nebanice, JS
Gabrielka. Kurs rozhodčích v letošním roce skončil 16.11.2019 a bude pokračovat praxí uchazečů v r.
2020. Sekretář oblasti provedl vyúčtování. Zkoušky instruktorů proběhnou v Akreditovaném středisku JA
M. Lázně v termínu 7.-8.12.20195
6.OV žádá subjekty , aby zkontrolovaly údaje svých členů v JIS a provedli aktualizaci údajů a fotografií.
Je nutné, aby korespondenti byli členy ČJF.
7.OV schvaluje konání refreshingu rozhodčích – všeobecná pravidla a rozhodčích pro skok
v Horách v termínu 29.2.2020 od 10,00 hodin lektoři ing. Šímová, Vít Čmolík – bude zadáno do JIS
OV schvaluje konání JŠD v termínu 28.3.2020 od 10,00 hodin ve Stráni, lektor ing. Valeriánová
bez refreshingu a školení skok event. drezura nemůže rozhodčí rozhodovat jezdecké závody v r.2020
8. OV schvaluje inventarizační komisi k provedení inventury majetku v r. 2019 ve složení:
předseda Mgr. Tomáš Kavka, členové: Martin Šíma, Vít Čmolík – do 15.12.2019
9. Za KO ČJF se zúčastní Fóra k pravidlům ing. Šíma, ing. Šímová, Vít Čmolík, J. Nachtigalová,
ing. Valeriánová – 26.11.2019 v Pardubicích – připomínky oblasti budou interpretovány
10. OV vyslechl zprávu z Rady ČJF, kterou přednesla předsedkyně oblasti p.Šimáčková a podporuje
vyřešení odměňování sekretářů oblastí.
11. OV navrhuje konání plesu KO ČJF – 22.února 2020 Kulturní centrum Svoboda – Cheb.
Organizací pověřena p. Fenclová
12. OV schvaluje konání konference KO ČJF – 13.února 2020 – sportovní stáj Hory – restaurace
Program konference bude stanoven na schůzi v lednu 2020. Na konferenci budou předány výkonnostní
odznaky a vyhodnocena sezona 2019.
13.Příští schůze OV se bude konat v úterý 7.1.2020 v 18,00 hodin v Povodí
Zapsal: Vít Čmolík
Sekretář KO ČJF

