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

Omluveni: V. Bohdaský 

1. Plnění úkolů z minulé schůze 

Úkoly z minulé schůze splněny, trvá jen příprava delimitace majetku. 

2. Zprávy z VV ČJF 

- komise vytrvalosti jednala o regulaci rychlosti v soutěžích Z a L. max. 

průměrná rychlost 16 km/1 hod 

-drezurní komise  navrhla kooptovat do drezurní komise V.Čmolíka místo 

ing.Šretra, který již není členem ČJF. Schváleno VV ČJF.  

-VV ČJF schválil, že při MČR (všestrannosti) může startovat stejná dvojice v 

soutěži jednotlivců i družstev, protože se MČR v obou kategoriích koná v 

jiném termínu a na jiném místě. 

-VV ČJF projednal návrh skok. komise na změnu STP2014 a kvalifikací na 

MČR 2014: nově –STP senioři 1. kolo T*, 2.kolo T**, 3.kolo T**, kvalifikace 

2 x T* nebo výška 145cm v zahraničí nebo vyšší s max. počtem tr.b. 12 z obou 

soutěží. Při splnění kvalifikace v zahraničí předloží jezdec výsledkovou listinu. 

V souvislosti se STP obdržel VV ČJF v průběhu jednání 16.4. návrh oblasti A, 

který se částečně shoduje s návrhem skokové komise. Návrh oblasti jako  

celek schválen nebyl.  

-VV ČJF jmenoval na návrh komise a oblasti Ilu Hrdličkovou specializovanou 

rozhodčí pro spřežení 

- upozornění: bezpečnostní vesty je nutné používat v disciplíně skoky do 16 let 

včetně, tedy do data 17. narozenin. 

- Skokové soutěže s následným rozeskakováním jsou klasické soutěže a lze si 

v nich plnit kvalifikaci na MČR.  

-JUDr. Toman předložil návrhy úprav dokumentů pro Konference a návrh 

úpravy Stanov ČJF 

3. Oblastní mistrovství pony 

OV KHO rozhodl, že mistrovství oblasti pro pony - drezury se bude pořádat 

22. 6. 2014 TJ Start Hořice současně s mistrovstvím dospělých, dětí, juniorů a 

mladých jezdců.  

Mistrovství pony v disciplíně skoky bude pořádat JK J+K Čánka 14. 6. 2014. 

4. Návrhní na jmenování komisaře ZZVJ 

OV KHO navrhuje jmenovat pana Václava Bohdaského komisařem ZZVJ pro 

Královéhradeckou oblast. 
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5. Nominace rozhodčích na závody  

OV KHO nominoval rozhodčí na skokové závody 14. 6. 2014 v Čánce.(p. 

Bohdaský, p. Pour, p. Juhászová, p. Jílek) Na závody zapůjčí OV KHO 

časomíru a zajistí zpracování výsledků a jejich odeslání na federaci. 

Dále OV KHO nominoval rozhodčí na drezurní závody v Hořicích ( p. 

Bohdaský, p. Kejklíčková, p. Wiedenová, p. Tvarůžek), klubu přispěje rovněž 

částkou 3 000,- na pokrytí nákladů na rozhodčí a 2 000,- na mobilní boxy. 

6. Delimitace majetku 

OV KHO se seznámil s majetkem, který je ve VČO a který tedy bude součástí 

delimitace.  

OV KHO má k soupisu majetku tyto připomínky: 

       -chybí konstrukce a zastřešení k boxům spolu s  plachtou (vyrobeno 

dodatečně v roce 2006) –není zahrnuto do inventarizace 

       -galop – program zakoupený VČO chybí v soupisu majetku - 2 500,-Kč –    

používá p. Zvěřina 

      -časomíra NISA sport, světelná tabule, v pořizovací ceně  45 000,- Kč, ( u 

p. Kosaře), chybí v soupisu majetku 

OV KHO se shodl na následujícím postupu: předseda KHO p. Pejos navrhne 

výše uvedené zahrnout do inventarizace,  návrh dohody prodiskutuje 

s předsedkyní VČO p. Gotthadrovou.  

P. Juhászová zjistí termín delimitace ( u p. Denkové) 

7. Stav účtu 

Stav účtu KHO  k 7. 4. 2014 je 229 051,14Kč. Přibližně poloviční částka bude 

odvedena na účet centrály ČJF v Praze. 

8. Různé 

- OV KHO rozhodl o příspěvku na telefon pro p. Hrdličkovou a p. Juhászovou 

ve výši 500 Kč  

- p. Pejos informoval o grantech z Královéhradeckého kraje – z 3 podaných 

grantů byly schváleny dva – 10 000,- Kč na školení rozhodčích, 15 000 Kč  na 

výjezd na závody do Německa. 

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou dne 29. 4. 2014 

Zapsala Svatava Juhászová 

 

 

 

 


