Zápis č.23 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF
ze dne 24. 3. 2016

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

Program:
1. Plnění úkolů z minulého zasedání
2. Došlá pošta
3. Školení rozhodčích
4. Pracovní setkání členů KHO
5. Informace z Rady ČJF
6. Informace k poslané stížnosti na neplnění usnesení konference ČJF
7. Různé
Všichni pro program
1. Plnění úkolů z minulého zasedání
Úkoly z minulého zasedání OV KHO byly splněny
2. Došlá pošta
 informace ze sekretariátu ČJF - k novým podmínkám ZZVJ, vše na stránkách oblasti
 ze sekretariátu zasláno DVD o první pomoci určené na školení rozhodčích
 odpověď na dopis zaslaný na VV ČJF – více v bodu 5

3. Příprava školení rozhodčích (refreshing)
P. Pejos dohodl termín jarního školení drezurních rozhodčí na 9.4.2016 od 9:30 lektor p.
Žižková,
15. 4. 2016 od 14:00- všeobecná a skoková pravidla, lektor ing. Jaroslav Pecháček, ing. Jan
Metelka

4. Schůze oblasti
Dne 8. 4. od 16.00 v Černožicích se uskuteční pracovního setkání členů královéhradecké
oblasti.
Salonek v motelu Arkus zajistí p. J. Kupka.
Program:

1. Zpráva o činnosti za rok 2015
2. Čerpání finančních prostředků KHO 2015
3. Návrh rozpočtu KHO 2016
4. Financování ČJF
5. Rozprava ke kategorizaci jezdců
6. Rozprava ke změnám stanov
5. Informace z rady ČJF
P. A. Pejos informoval o jednání Rady ČJF, zejména o:
 Rada navrhla VV ČJF zrušení pony komise z důvodů odstoupení členů pony komise a
přiřazení k jednotlivým disciplínám









kategorizace jezdců - rada se k problematice kategorizace skokových jezdců vrátí na
příštím zasedání
VV schválil pony games jako oficiální disciplínu
Rada byla seznámena s návrhem rozpočtu ČJF na rok 2016
P. Pejos požádal místopředsedu pro ekonomiku o vysvětlení, jakým způsobem bylo
přerozděleno 3,2 milionu z hazardu, které ČJF obdržela od Olympijského výboru za
rok 2015. Finanční částka zatím rozdělena nebyla.
P. Říhová představila na radě výukový materiál pro cvičitele – Galop 1 – 7,
předpokládá práci s dětmi od 5 let
P. prezidentka informovala o sestavení pracovní skupiny, která má za úkol připravit
nové stanovy ČJF
P. Blažek představil novou centrálu ČJF

6. Informace k poslané stížnosti na neplnění usnesení konference ČJF
Od generální sekretářky byla zaslána odpověď na stížnost zaslanou na VV. VV věc projednal
a navrhl, aby oblastní sekretář podal stížnost Disciplinární komisi dle disciplinárního
řádu.
OV schválil návrh dopisu, který bude zaslán disciplinární komisi.
Hlasování:
pro: Pejos, Pour, Kupka, Hrdličková
proti: zdržel se: -

7. Různé
 OV podá za KHO projekt na ČJF na financování drezurního obdélníku pro naší oblast,
dále na vodní příkop

Ve Svobodě nad Úpou 28. 3. 2016.

