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

Omluveni: - 

 

 

1.  Plnění úkolů 

- splněné úkoly dané minulou schůzí : 

-vstupenky  – Lipsko – prodány, vše vyúčtováno – zájezd byl všemi účastníky 

hodnocen kladně. OV KHO navrhuje pokračovat v tomto trendu – je vhodné 

poskytnout vyhodnoceným jezdcům možnost seznámit se s nejlepšími světovými 

jezdci, tato možnost se jeví jako vhodnější, než pořádání „diskotéky“, - je to velká 

motivace pro jezdce, vidí výborné výkony 

- nesplněno:  OV  KHO  rozhodl, že návrh úprav stanov i všeobecných pravidel pošle 

sekretář předsedům jednotlivých oblastí spolu se žádostí o projednání návrhů KHO 

vyjádření k navrhovaným změnám na nejbližší schůzi OV – do příští schůze 

 

2. Pošta  

- sekretářka seznámila s poštou, která se týkala kategorizace jezdců (informace ke 

kategorizaci i k jejímu odložení  - VV  při svém zasedání dne 13. 1. 2015 projednal 

návrh Skokové komise na zavedení Kategorizace skokových jezdců do systému ČJF. 

VV ČJF o tomto návrhu hlasoval a schválení odložil na nový VV ČJF, který vznikne 

po volební konferenci, která se uskuteční 06. 05. 2015. VV ČJF k tomuto rozhodnutí 

vedl fakt, že se jedná o tak zásadní zásah do jezdeckého sportu, že by takto důležité 

rozhodnutí mělo již spadat do dikce VV ČJF s novým mandátem Konference ČJF.) 

- nabídka účasti v projektu Young riders academy 2015, což je projekt pro talentované 

mladé jezdce, ve kterém je možné získat půlroční stáž v renomované stáji  

-informace ke školení stavitelů, které se bude konat v Hořovicích 13. – 15. 2. 2015 

- ČUS - informace o vyhlášení nejlepšího sportovce, nejlepší cvičitelka, trenérka   

- informace o školení pro drezurní rozhodčí 

 

3. Konference 

Dle doporučení VV ČJF  volební konference musí proběhnout do konce března 2015. 

Proto OV KHO rozhodl o konání konference 20. 3. 2015 od 16:00 v motelu Arkus 

v Černožicích. Jednotlivé subjekty mohou navrhovat členy v souladu se stanovami 

ČJF do všech funkcí tj. OV KHO, VV ČJF a do všech komisí ČJF do 15. 3. 2015.  

Musí doložit písemný souhlas od kandidáta.  

 

4. Inventarizace 

- byl podepsán inventarizační protokol, členové OV KHO byli seznámeni se stavem 

majetku KHO, háky i časomíra jsou u pana V. Bohdaského 

  

Zápis č.11  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 5. 2. 2015 



5. Různé 

- OV KHO navrhuje školení rozhodčích v Černožicích v termínu 25. 3. – 27. 3. – jako 

školitele požádá předseda OV KHO  ing. J. Pecháčka  

 

 

Zapsala: Svatava Juhászová 

 

Ve Svobodě nad Úpou  11. 2. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


