
 

 

Přítomni: A. Pejos, J. Pour, V. Bohdaský, J. Kupka 

Omluveni: I. Hrdličková 

 

Program:  

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

2. Došlá pošta 

3. Průběh registrace subjektů v JIS 

4. Soustředění KHO 

5. Připomínky OV KHO k pravidlům a řádům 

6. Různé 

 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

 - úkoly z minulého zasedání splněny 

 - OV KHO projednal stav účtu, zejména zůstatek, schválit text dopisu pro členku VV ČJF 

pro ekonomiku pí. Pařenicovou. Stále nebyl vysvětlen rozdíl v zůstatku – VV ČJF přidělil 

KHO k 1. 1. 2016 zůstatek 40 000,- Kč, ale na účtu KHO  k 31. 12. 2015 byl zůstatek o 

35 000,- Kč vyšší. 

 

2. Došlá pošta 

  informace k semináři školitelů - za KHO byli delegováni: A. Pejos, S. Juhászová, Š. 

Dědinová, A. Novotná 

  informace k systému JIS – pro sekretáře – za jakých podmínek a jak schvalovat  žádosti 

o registraci nových koní, členů ČJF 

  informace k rozpočtu –  v prosinci schválený rozpočet musel být vypracován v  nové 

tabulce pro rozpočet KHO ČJF 

  JK Polsko – požádalo o přestup z VČO do KHO 

  Zástupce JK Vega Brno se informoval o možnosti přestupu do KHO 

  Informace k termínům jarního školení drezurních rozhodčích – umístěno na web KHO 

  Informace pro rozhodčí KMK – umístěno na web KHO 

  Oznámení termínů konání závodů od JK Sobotka – 9. 1. 2017 

  Schůze drezurní reprezentace – umístěno na web oblasti 

 

 

3. Průběh registrace subjektů v JIS 

OV KHO upozorňuje subjekty KHO, že je nutné uhradit členský poplatek za všechny, kteří 

chtějí být i nadále členy KHO, systém JIS je jinak automaticky vyřadí z ČJF.  

Dále OV KHO projednal nutnost zaregistrovat koně i do hobby závodů do systému JIS, OV 

KHO s tímto nesouhlasí, dojde tak k postupné likvidaci hobby závodů.  

4. Soustředění KHO 

OV KHO zhodnotil přípravu soustředění KHO, termíny i místa soustředění jsou dohodnuta, 

soustředění jsou otevřena pro všechny jezdce a koně, bez ohledu na subjekt, nebo oblast, do 

které patří. 

  

  

Zápis č.31  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 19. 1. 2017 



5. Připomínky OV KHO k pravidlům a řádům 

 OV KHO projednal připomínky k pravidlům. Navrhuje změnu všeobecných pravidel čl. N9 

odst. 3 takto: 

Všechny jezdecké závody musí být pořádány v souladu s Pravidly jednotlivých disciplín, 

rozpis závodů včetně termínu a místa jejich konání musí být předem schválen příslušným 

orgánem ČJF. Oblastní výbor schvaluje všechny soutěže a závody, které se konají výhradně 

v jeho působnosti. Pořádá-li pořadatel závody v jiné oblasti, než ve které je registrován, 

závody schvaluje OV na jehož území se mají závody konat. 

 

OV KHO projednal a odsouhlasil návrh, aby změny pravidel a řádů probíhaly jen k 1. 4. 

daného roku, po tomto datu už pravidla neměnit. Toto pravidlo bylo schváleno za předešlého 

VV radou ČJF v roce 2016, kdy další změny proběhly k 15. 4. 2016 

   Tento návrh změn bude písemně zaslán všem členům legislativní komise, pokud ho 

zamítne, bude OV KHO žádat písemné vysvětlení. 

6. Různé 

 vstupenky do Lipska byly zaplaceny 

 za OV KHO p. Pejos zajistil lektory na refreshing rozhodčích pro všeobecná pravidla, 

skoky – termín na konci března – až budou k dispozici nová pravidla, jarní školení 

drezury se bude konat 25. 3. 2017 

- OV KHO rozhodl, že rozhodčí, kteří se budou účastnit školení rozhodčích 

v Královéhradecké oblasti nebudou platit žádný poplatek, vše bude uhrazeno z grantu 

Královéhradeckého kraje tak jako v minulých letech 

 P. Pejos informoval o průběhu semináře pro školitele, seminář spolu s ostatními 

zástupci z KHO zhodnotil jako přínosný, profesionálně vedený. Zvlášť byla 

hodnocena práce organizátorky semináře p. Procházkové. Seminář proběhl úspěšně i 

díky jejím výborným organizačním schopnostem. 

  OV KHO byl seznámen sekretářem s termíny závodů na rok 2017, které postupně 

zasílají subjekty z jiných oblastí, OV KHO tyto termíny bere ba vědomí. Vzhledem k 

tomu, že tyto subjekty byly osloveny v říjnu 2016 při sestavování sportovního 

kalendáře, OV KHO rozhodl, že pokud dojde ke kolizi s termíny pořadatelů závodů 

z KHO, bude OV KHO trvat na změně termínů pořadatelů z jiných oblastí dle 

všeobecných pravidel N9 čl 3.  

Dále OV KHO upozorňuje na platný článek N9 odst. 3 – všechny subjekty VČO, které 

pořádají závody v územní působnosti KHO, musí nejméně 8 týdnů před 

pořádáním každých závodů zaslat žádost OV KHO o  schválení termínu. 

 OV KHO schválil přestup subjektu JK Polsko do KHO 

 OV KHO projednal problematiku registrace hobby koní v systému JIS. OV KHO 

nesouhlasí s  registrací pro hobby koně, tato registrace odradí tuto část 

neregistrovaných sportovců účastnit se hobby závodů a povede ke snížení zájmů 

začínajících jezdců o tyto sportovní aktivity. Tento záměr je působí proti snaze 

podchytit začínající jezdce. 

 

 

 

 

Zapsala Svatava Juhászová 

31. 1. 2017 

 

 

 



  


