Karlovarská oblast
ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

Zápis ze schůze OV KO ČJF dne 22.7.2020 v Nebanicích
Přítomni členové OV KO ČJF E.Šimáčková, V.Fenclová , Mgr. T.Kavka, M.Šíma, D. Donthová, ing.
G.Valeriánová, O. Nágr j.h. sekretář KO ČJF Vít Čmolík
1. OV schvaluje
a) udělení výkonnostních odznaků, které zaslal sekretář KO ČJF (Bumbová, Michálková, Kavková)
a návrh na jmenování L. Štorkánové NR skok (návrh na konferenci KO) - zajistil sekretář KO ČJF
b) proplacení faktur za opravu fotobuněk, které zajišťuje Pegas Děpoltovice, fakturu za medaile a poháry na OM,
fakturu za ZZVJ Stráň (7.6.2020) – schvalováno on-line, proplacení zajistil sekretář KO ČJF
c) vedoucí ekip na MČR 2020 – děti+ junioři Miroslav Půlpán, drezura – Eva Šimáčková,
pony – Martin Šíma, vytrvalost - Petr Jadlovský, skoky Y+S – Daniela Donthová
d) Odměny na mistrovství oblasti a odměny za reprezentaci na MČR, ME,MS (viz příloha)
e) Schvalování rozpisů provádí Mgr. Tomáš Kavka, schváleno pe rollam 30.3.2020
2. OV žádá
O možnost udělení výjimky pro Kláru Hlaváčkovou do družstev dětí, která startuje za ml.juniory jednotlivce
Sekretář oblasti zašle žádost pro VV a skokovou komisi.
3.OV žádá členy KO
Nahlásit případný zájem o start na MČR sekretáři oblasti a určenému vedoucímu ekipy co nejdříve, aby
bylo možno připravit možnost startu družstev a mít přehled o startu jednotlivců
4.OV zajistí
1) trička pro účastníky MČR
Zajistí Mgr. Kavka a D. Donthová – celkový počet 80 ks v různých velikostech
2) podsedlové dečky –skokové 25, drezurní 15 - zajistí V.Fenclová
3) předání medailí na OM vytrvalost Mgr. Kavka, OM všestrannost bude určeno
Zapsal: Vít Čmolík
Sekretář KO ČJF

Odměňování účastníků mistrovství v r.2020
předpoklad nominace do družstva je účast na oblastním mistrovství
Všechny kategorie a discipliny MČR :
jednotlivci za medaile:

nominovaná družstva OV

1. místo:

3 000 Kč

skoky

2 000 Kč každý

2. místo:

2 000 Kč

drezura

2 000 Kč každý

3. místo:
účast na ME,MS – příspěvek na přípravu
příspěvek na přípravu a ustájení na MČR -medailisté

1 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč

1.-3. místo
MČR

1 000 Kč

Každý
medailista

V nominovaném družstvu OV, obdrží každý člen družstva příspěvek na přípravu v případě,
že dokončí soutěž družstev na MČR v dané disciplíně.
Všechny kategorie oblastní mistrovství ve všech disciplínách schválených OV:
1.místo na oblastním mistrovství v dané kategorii

1 000 Kč medaile

2.místo na oblastním mistrovství v dané kategorii

600 Kč medaile

3.místo na oblastním mistrovství v dané kategorii

400 Kč medaile

Pořadatel oblastního mistrovství v dané disciplině

4 000 Kč Příspěvek

Pořadatel vystaví fakturu na technické zajištění oblastního mistrovství a vyplacení odměn v dané kategorii, na
základě výsledků s podpisy umístěných o převzetí finanční podpory.

