Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – karlovarská oblast
č. 2/2021
Den konání
Místo konání
Čas

8.4.2021
On – line v prostředí google meet
Od 18,00
Do 19,30

Přítomnost členů OV

Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob

Eva Šimášková
Ing. Gabriela Valeriánová
Mgr. Tomáš Kavka
Vladislava Fenclová
Ondřej Nágr
Daniela Donthová
Martin Šíma

Přítomna on - line
Přítomna on - line
Přítomen on - line
Přítomna on - line
Přítomen on - line
Omluvena
Přítomen on - line

Vít Čmolík sekretář oblasti

Přítomen on - line

Prezenční listina přítomných osob netvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Schválení programu jednání:
2.
Zpráva předsedy OV a doporučení OV na jednání Rady a VV
3.
Jednání o Jednotném systému projektování a jednání ekonomů oblastí
4.
STP oblastních mistrovství
5.
ZZVJ, různé
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
Usnesení
č.1 2/21
hlasování
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.

Usnesení
č.2 3/2/21
Hlasování

OV schvaluje navržený program.
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
Předsedkyně OV KO ČJF
Informace o jednání Rady a jejím již třetím odložení
OV schválil doporučení na jednání VV a Rady projednání bodů - v příloze
Nebyly akceptovány připomínky OV k Dokumentu vzdělávání
Korespondence KO ČJF – žádost o konání ZZVJ – Pegas Děpoltovice –
17.4. schváleno – bude řešeno s uvolněním covidových opatření a
eventuálně přesunuto na jiný termín – zajistí sekretář KO ČJF
OV bere informace na vědomí a doporučení je přílohou zápisu
Připomínky k Jednotnému systému vzdělávání:
Čerpání z rozpočtu ČJF pouze ZZVJ – nebylo projednáváno v oblastech a
tento dokument byl pouze zaslán jako schválený. Dále nebylo projednáno
SCM a SpS, což považuje OV za nedostatek a žádá, aby tato problematika
byla projednána a schválena Radou ČJF
OV KO ČJF doporučuje projednání těchto záležitostí Radou ČJF a VV a
pověřuje tímto předsedkyni oblasti
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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3.2.

Usnesení
č.3.3/2/21
hlasování
4.

Usnesení
č.4.4/2/21
hlasování

Jednání ekonomů oblastí
VV svolal schůzi on-line ekonomů oblastí, za KO ČJF se zúčastní ing.
Valeriánová, OV doporučuje přítomnost i předsedkyně oblasti. Ze sekretariátu
byl zaslány – rozpočet ČJF a rozpočet oblasti. Podklady pro zpracování
rozpočtu jako v minulých letech nebyly oblasti zaslány. Zpracováním rozpočtu
je pověřena ing. Valeriánová, která jej zpracuje až po jednání ekonomů a
vyjasnění otázek Jednotného systému vzdělávání
OV doporučuje projednání rozpočtu po jednání schůzky ekonomů a
žádá VV o doplnění podkladů pro rozpočet oblasti
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
Sportovně technické podmínky oblastního mistrovství
Skoky
Jednotlivci: Y+S – S**, J – L**, Ch – Z - Výsledek dvojice nemůže být
započten do soutěže družstev
Družstva: dvou až tříčlenná družstva oddílová a pokud nebude možné tak
smíšená, která absolvují parkury o obtížnosti minimálně ZL, ZL, L**, přičemž
se nejhorší výsledek škrtá. V případě startu dvoučlenného družstva musí být
alespoň jeden parkur L**, ale družstvo může absolvovat i pouze 3 parkury
obtížnosti L** . Složení družstva je možné ze všech kategorií
Drezura:
Jednotlivci: Y+S – JU/ FEI 2021, J – DD/FEI 2020, Ch – DUA/FEI 2020
Výsledek dvojice nemůže být započten do soutěže družstev
Pony kat. 8 – 12 let – Z1/ČJF 2021, kat. 13-16 let – Z1/ČJF 2021
V případě, že nebudou v některé z kategorií pony 3 různí jezdci ze dvou
subjektů budou kategorie pony sloučeny do jedné
Družstva: dvou až tříčlenná družstva oddílová a pokud nebude možné tak
smíšená, která absolvují soutěže o obtížnosti minimálně DUA/FEI 2020,
DUA/FEI 2020, DD/FEI 2021 přičemž se nejhorší výsledek škrtá. V případě
startu dvoučlenného družstva musí být alespoň jedna soutěž DD/FEI 2020,
ale družstvo může absolvovat i pouze 3 soutěže DD/FEI 2020. Složení
družstva je možné ze všech kategorií
Skok pony: jezdec si může zvolit pouze jednu věkovou kategorii
1. Kategorie 8-10 let – ZP na styl pro pony do 135 cm
2. Kategorie 11-13 let – LP handicap jedno rozeskakování, pro pony
do 148 cm
3. Kategorie 11-16 let – SP na jedno rozeskakování – ve dvou odděleních
a) pony do 135 cm b) pony do 148 cm
OV před MO určí eventuální sloučení kategorií v případě že v některé
z kategorií nebudou 3 různí jezdci ze dvou subjektů. Dítě ve věku 10 let může
startovat ve vyšší věkové kategorii, pokud má výkonnost SP do 8tb V kateg.3
má možnost jezdec získat dvě medaile a to v odd. A a odd. B
Všestrannost:
Všechny kategorie ve sloučené soutěži stupně ZK
Vytrvalost:
Všechny kategorie ve sloučené soutěži stupně L
Odměny a dotace pořadateli OM budou určeny na základě jednání
ekonomů a schváleny na příští schůzi OV
OV schvaluje STP oblastního mistrovství jednotlivých disciplín a
pověřuje ing. Valeriánovou připravit návrh odměn a dotace OM
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
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5.

5.1.

Usnesení
č.5.5/2/21
hlasování

Různé
Sekretář KO ČJF zajistil podepsání smluv na investiční majetek pro Pegas
Děpoltovice, Jezdeckou stáj Gabrielka a JK Mariánské Lázně. Podle smluv
bude materiál rozvezen ČJF a pověřená osoba podepíše protokol o převzetí..
Úkol
Do příštího zasedání OV bude členům OV zaslán návrh rozpočtu a
připraveno čerpání finančních prostředků z oblastního rozpočtu na OM a
soustředění na základě jednání ekonomů oblastí. – zajistí ing. Valeriánová
Termín: do příští schůze OV, která se bude konat 15.4.2021
Sekretář KO ČJF zajistí informovanost členů oblasti ohledně ZZVJ
OV souhlasí s úkolem na příští zasedání OV.
Pro:6

Zdržel se:0

Proti:0

Z toho podněty pro Výkonný výbor ČJF:
1.

OV dává podněty k jednání VV a Rady ČJF – viz příloha zápisu
Zapsal: Vít Čmolík, sekretář KO ČJF
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Karlovarská oblast – podněty k projednání VV – Rada 8.4.2021
1. OV žádá o informaci, kde jsou umístěny potřebné materiály (přílohy), na které odkazují zápisy
VV.
2. OV žádá o oficiální informaci o postupu s ohledem na covidovou situaci. Totéž platí pro
všechny termínově vázané a zrušené aktivity – Český pohár, Národní pohár (kvalifikační kola)
a dále např. refreshingy rozhodčích, vzdělávání – ZZVJ a pod., neboť VV ani sekretariát ČJF
informace neuvádí.
3. OV žádá o souhrnnou informaci o existenci komisí pro IT a legislativu – zda byly zrušeny, a
podivuje se nad skutečností, že nebyl nikdo z oblasti osloven a požádán o návrh obsazení
komise rozhodčích. Vznik komise rozhodčích a její složení je nutné konzultovat v Radě ČJF a
s oblastmi a komisi sestavit z odborníků ze všech disciplín. Současně žádá z důvodu změn
v organizaci řešení všech legislativních úprav v Radě ČJF a konzultovat i úpravy pravidel,
vzdělávání a další legislativu s oblastmi.
4. OV se dotazuje členů VV, proč je přesouváno jednání Rady, a považuje za důležité a nezbytné
dořešit v Radě nutná témata – Jednotný systém projektování 2021 a priority rozpočtu 2021.
Řešení témat SCM a SpS - znovu otevření a projednání metodiky SCM a Sps do programu na
nejbližším jednání Rady ČJF včetně dokumentu vzdělávání.
Návrh na usnesení
1. Umožnit OV nahlédnutí na odkazované materiály (přílohy) v zápisech VV.
2. Zajistit oficiální informaci VV o akcích ČJF v covidové době – refreshingy, závody,
vzdělávání, ZZVJ.
3. Zajistit součinnost a podávat informace Radě ČJF a oblastem ČJF ohledně změn
v komisích a zajistit na základě rozhodnutí okamžitou aktualizaci webu ČJF
4. Projednat na Radě ČJF rozpočet 2021 a Jednotný systém projektování 2021,
včetně metodiky SCM a SpS a upravit Dokument vzdělávání ČJF na základě
připomínek komisí a oblastí.

Zapsal Vít Čmolík, sekretář KO ČJF
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