Zápis z jednání
oblastního výboru ČJF – karlovarská oblast
č. 4/2021
Den konání
Místo konání
Čas
Přítomnost členů OV

16.8.2021
JS Gabrielka – Stráň
Od 18,00
Do 20,00
Eva Šimáčková
Ing. Gabriela Valeriánová
Mgr. Tomáš Kavka
Vladislava Fenclová
Ondřej Nágr
Daniela Donthová
Martin Šíma

Přítomnost hostů
Přítomnost dalších osob
Vít Čmolík sekretář oblasti
Prezenční listina přítomných osob netvoří přílohu tohoto zápisu

On-line
On-line
On-line
On-line
Omluven
On-line
On-line
On-line

Program jednání:
1.
Schválení programu jednání:
2.
Zpráva předsedkyně a místopř. OV ze schůze funkcionářů ČJF
3.
Přesun závodů a jejich schválení bez poplatku
4.
Příprava rozpočtu oblasti, proplacení OCM, OM a konference oblasti
5
Schválení nominace na MČR – per rollam (senioři, drezura,vytrvalost, pony),
dnes skok Ch+J
6..
Různé
Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.
Navržený program
OV schvaluje navržený program.
Usnesení
č.1 3/21
hlasování
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
Porada funkcionářů ČJF
2.
2.1.
Informace o schůzkách podala předsedkyně včetně Rady ČJF oblasti EŠ a
GV Tyto byli schváleni per-rollam do komisí stanovy a investice
2.2.
OV žádá projednání na VV ČJF bodů, které byly zaslány z minulé schůze
2.3.
Jednotný systém projektování, Dokument vzdělávání, Rozpočet ČJF a
oblastí
2.4.
Informace o schůzce ke změně stanov (EŠ)
2.5.
Informace ze schůzky komise k investicím ČJF (GV) ohledně kompletní
výsledkový servis
Usnesení
OV bere informace na vědomí a pověřuje EŠ a GV k jednání a schvaluje
č.2 4/2/21
doporučené změny Stanov ČJF.
hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se 0
Přesun závodů a jejich schvalování:
3.
3.1.
Na základě jednání VV jsou zrušeny poplatky za přesun a zrušení závodů
v důsledku pandemie. V Jisu zajišťuje přesun a zadávání přesunutých
termínů sekretář oblasti –
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Usnesení
č.3 4/3/21
Hlasování
4.

Usnesení
č.4.4/2/21
hlasování
4.1.

5.

Usnesení
č.5.5/21
hlasování
5.1.

hlasování
6.

OV KO ČJF souhlasí s přesuny závodů tak, aby se nekryly v oblasti dvě
stejné disciplíny
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Příprava oblastního rozpočtu, OCM, OM
Pověřena ing. Valeriánová, která připravila prozatímní návrh rozpočtu
Karlovarské oblasti ke schválení.
- viz splnění úkolu z minulé schůze se přesouvá po schválení rozpočtu
Podpora pořadatelů OM a ceny do OM jezdců oblasti byly projednány a jsou
jako příloha zápisu ze 13.4.2021 včetně příspěvků na ME, MS
Nutné se zabývat OCM na podzim
OCM všestrannost OV schvaluje ve výši
OV souhlasí s proplacením nákladů a cen na oblastní mistrovství skok,
všestrannost, vytrvalost, pony a drezura
OV souhlasí se zakoupením počítače a brašny k fotobuňce
OV schvaluje prozatímní rozpočet a proplacení zmíněných akcí oblasti
OCM všestrannost a OM KO ČJF a počítače k fotobuňce
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
Příprava konference oblasti
Na základě jednání bude uskutečněna konference ČJF 12. 10 . 2021
Oslovit možné kandidáty a zájemce do VV ČJF, připravit volby delegátů
Termín oblastní konference je stanoven na 29.9.2021 od 18,00 hodin
Místo: Dvůr Stráň – schváleno občerstvení pro účastníky
Program: Zahájení, zpráva předsedy, akce v oblasti do konce roku, volba
delegátů na konferenci ČJF, diskuse, různé, usnesení, závěr
OV se sejde v 17.00 hodin před schůzí
Úkol: připravit pozvánku pro subjekty (sekretář KO ČJF – ihned)
Přesun závodů – JK Stará Role, Nebanice, JS Gabrielka
schválení termínů OM v drezuře 15.-16.10.– Stará Role, budou pozvány
rozhodčí Helena Žižková, Kateřina Havlíčková – budou proplaceny z rozpočtu
OV – pozvání a rozpis zajistí pořadatel
Závody mladých.koní Nebanice (per rollam) 4.-5.9.2021
JS Gabrielka – přesun z 16.10.2021 – termín bude oznámen
Pro schvalování rozpisů je potřebné je dodat včas Mgr. Kavkovi.
Sekretář KO ČJF po nahlášení termínů zajistí vložení do JIS
Vedoucí ekip – MČR skok Y+S – Libor Stružínský
MČR drezura – Petra Javůrková, MČR pony – Martin Šíma,
MČR vytrvalost Petr Jadlovský, MČR skok Ch+J – Martin Šíma
OV souhlasí se změnou termínu OM - JK Stará Role a s přesunem
závodů JS Gabrielka, včetně závodů v Nebanicích
Souhlasí se jmenováním vdoucích ekip KO ČJF na MČR
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se:0
Úkoly
E. Šimáčková pověřena projednat v ČJF stanovy a G. Valeriánová investiční
majetek - včetně rozpočtu ČJF a oblastí ČJF
Členové OV budou informováni bezprostředně po jednání před konferencí
Předsedkyně oblasti se zúčastní Rady ČJF a informuje členy OV
Úkol: Info z Rady ČJF a zpracování návrhu rozpočtu oblasti
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se:0
Rúzné
Kurs rozhodčích společně s instruktory v JA M. Lázně skok+drezura –
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schváleno per rollam OV a VV ČJF začátek od 9.10.2021
Fotobuňka z M. Lázní bude přesunuta p. Štorkánové (Cesta ke koním
Nejdek) – bude ještě obeznámena p. Nachtigalová, p. Kavka
Lucie Javůrková – bronzový odznak – drezura splnila podmínky, odesláno VV
DK požádala GV o uskutečnění školení drezurních rozhodčích a zájemců o
drezuru – bude zadáno do JIS přes KO ČJF – zajistí sekretář KO ČJF
Termíny 2021: 5.10 (Z-S) 27.10.(ST-T) 10.11. (TT) 30.11.(volné sestavy)
Zapsal: Vít Čmolík, sekretář KO ČJF
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