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

Omluveni: - 

1. Složení OV 

Rozdělení oblastí, za které budou mít členové výboru odpovědnost. 

předseda: Alek Pejos 

místopředseda: Josef Kupka 

schvalování rozpisů, delegace funkcionářů: Ila Hrdličková 

manaţer oblasti pro sport: Jaromír Pour 

člen výboru zodpovědný za propagaci: Václav Bohdaský 

 

2. Výběrové řízení na pozici sekretář KHK oblasti 

OV KHK vypisuje výběrové řízení na místo sekretáře nové oblasti. 

Termín zasílání ţivotopisů: do 20. 3. 2014 

Poţadavky: věk minimálně 18 let, kvalifikace minimálně rozhodčí, praxe ve 

sportovním dění jezdeckého sportu 

Své ţivotopisy zasílejte na adresu: kralovehradeckacjf@email.cz 

 

3. Školení rozhodčích pro drezuru: 

Dle dokumentu o vzdělávání v ČJF 2014 odst. doškolování rozhodčích II. 7. 

Disciplína drezura, str. 75,76 je nutné, aby kaţdý rozhodčí pro drezuru absolvoval 

jedno školení před zahájením sezony příslušného roku. OV ţádá zájemce z řad 

drezurních rozhodčích, aby se přihlásili na email: kralovehradeckacjf@email.cz . OV 

pro 4-5 zájemců proplatí cestovné jedním vozem. Školení proběhne 22. 3. 2014 v JK 

Rolex v Praze – východ  

 

4. Školení vytrvalostních rozhodčí  
 Na ţádost komise vytrvalosti nabízí OV KHK oblasti dne 8. 3. 2014 se uskuteční v 

Praze na Strahově školení vytrvalostních rozhodčí. Školení je vhodné pro všeobecné 

rozhodčí v oblasti. Pro 4 – 5 rozhodčích, kteří pojedou stejným vozem, uhradí OV 

cestovné. 

 

5. ZZVJ v KHK oblasti – jaro 2014 

OV vyzývá zájemce o uspořádání ZZVJ v jarním termínu (duben – květen) 2014, aby 

své nabídky zaslali na adresu: kralovehradeckacjf@email.cz . Termín bude upřesněn 

podle počtu zájemců.  Pro uspořádání ZZVJ je nutné dodrţení všech podmínek 

uvedených v: Vzdělávání v ČJF  

(http://www.khk-js.cz/art_file/2014_vzdelavani%20dokument_final.pdf. ) 
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6. Rozhodčí - specialista 

OV KHK doporučuje p. Ilu Hrdličkovou jako specializovanou rozhodčí pro spřeţení. 

 

7. Školení rozhodčích v KHK oblasti 

Školení rozhodčích v oblasti k novým úpravám pravidel pro rok 2014 se bude konat 

v průběhu měsíce března. Přesný termín bude upřesněn na stránkách oblasti po dohodě 

s lektory. 

8. Informace pro pořadatele závodů 

Schvalováním propozic byla pověřena p. Ila Hrdličková 

email:  ilahrdlicka@seznam.cz 

Ţádáme všechny subjekty, aby propozice zaslali emaile pro urychlení její práce. 

 

9. Delimitace majetku 

OV připraví a projedná termíny k delimitaci majetku ve spolupráci s VV ČJF a OV 

VČO. 

 

10. Žádost na VV ČJF 

OV poţádá VV ČJF o výklad Stanov dle usnesení z oblastní konference. 

 

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou dne 19. 2. 2014 

Zapsala Svatava Juhászová 
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