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

Omluveni: V. Bohdaský 

 

 

 

1.  Plnění úkolů  

Úkoly dané minulou schůzí byly splněny. 

2. Pošta  

Sekretářka oblasti seznámila s novým webem ČJF, s novými emailovými adresami. 

Dále s  informacemi ze schůze sekretářů a školení k on-line přihlašováním na závody. 

3. Příprava soustředění 

OV KHO rozhodl o pořádání soustředění pravděpodobně v těchto termínech. ( Mohou 

být ještě změněny – podle časových moţností trenérů) 

Soustředění ve Svobodě nad Úpou: 

14. 2. 2015 –skoky         

21. 2. 2015 - skoky  

22. 2. 2015 –– drezura  

  7. 3. 2015 - skoky 

14. 3. 2015 – drezura 

Soustředění v Hořicích: 

28. 2. 2015 – drezura  

  7. 3. 2015 -  skoky  

14. 3. 2015  - drezura  

28. 3. 2015 – skoky   

4. 4. 2015 -  drezura 

4. Příprava a výběr nejlepších sportovců 

OV KHO vybral nejlepší sportovce oblasti – podle dosaţených výsledků v sezoně 

2014 v ČR i v zahraničí. Skoky – Veronika Špačková, Klára Motyčková, Jana 

Holubová, Alexandra Novotná, drezura – Šárka Dědinová, Mladí jezdci – drezura - 

Kamila Kotyzová, pony – skoky – Veronika Špačková, junioři – skoky – Václav 

Šmatolán. 

Dále za dlouholetou práci pro jezdecký sport v Královéhradeckém kraji navrhl ocenit: 

Zdeňka Rajmonta, Antonína Jeřábka, Petra Škodu a Aleka Pejos   

Vyhlášení nejlepších sportovců se bude konat 24. 1. 2015 v hotelu Černigov od 15:00. 

5.  Úprava sportovního kalendáře 

OV KHO zašle emailem dopis všem členům OV VČO se ţádostí o posunutí termínu 

závodů, které kolidují se závody v Královéhradecké oblasti, zejména s oblastním 

mistrovstvím KHO. OV KHO zaslal všem subjektům VČO, které jsou na území 

Královéhradeckého kraje ţádost o zaslání termínů jejich závodů tak, aby bylo moţné 
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sestavit kalendář. Ţádosti vyhověl jeden subjekt. OV KHO ţádá o projednání na 

nejbliţší schůzi OV VČO, subjekty VČO by se měli podřídit kalendáři oblasti, v jejíţ 

působnosti leţí.   

6. Zprávy z Rady 

P. Pejos seznámil OV s jednáním Rady, s problematikou poplatků i s rozhodnutím 

Rady ČJF. Členské poplatky se v roce 2015 nebudou zvyšovat 

7. Návrh připomínek k všeobecným pravidlům ČJF  
OV KHO projednal znovu návrh na změnu Všeobecných pravidel čl. N9 Národní 

soutěţe, odst. 3 V případě, že se závody mají konat na území jiné oblasti, musí 

pořadatel před schválením rozpisu projednat navrhovaný termín konání závodů s OV 

oblasti, kde se mají závody konat. Pokud se na termínu nedohodnou, rozhoduje s 

konečnou platností OV oblasti, v jejíž územní působnosti se závody konají.  

8. Aktualizace subjektů pro rok 2015 

OV KHO sestavil a schválil dopis, v kterém nabízí subjektům VČO, které leţí na 

území královéhradeckého kraje, aby s novým rokem přestoupily do královéhradecké 

oblasti. Vzhledem k tomu, ţe VČO od roku 2015 ztrácí licenci ČUS na území 

královéhradeckého kraje, o licenci musí poţádat v pardubickém sdruţení ČUS, kluby 

VČO byť leţící v královéhradeckém kraji, mohou mít potíţe ze získávání dotací 

z grantů královéhradeckého kraje a registrací v ČUS 

9. Různé   

P. Pejos informoval o zaplacení 20 lístků na finále světového pohárů v jezdeckých 

disciplínách v Lipsku.  

OV KHO schválil pořádání ZZVJ -25. 4. 2014  v  Hořicích  

                                                          5. 9. 2014 – ve Svobodě nad Úpou 

10. Soustředění s Peterem Hollerem 

Zájemci o soustředění s Peterem Hollerem se mohou přihlásit 

na:  oblast.kralovehradecka@cjf.cz .  

Pokud bude dostatečný počet zájemců, soustředění se uskuteční. Trenér Holler je 

trenérem pro jezdce se zkušenostmi v drezuře, ne pro začátečníky. Cena za jezdeckou 

hodinu je 50 €, podíl na dopravu je 50 € na jednoho účastníka. 

Členům KHO bude poskytnut příspěvek na toto soustředění.  

 

Ve Svobodě nad Úpou 12. 12. 2015 

Zapsala Svatava Juhászová 
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