Zápis č.26 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF
ze dne 23. 6. 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. Schválení termínů závodů v Sobotce
4. MČR junioři, senioři
5. Zpracování připomínek ke změně stanov
6. Odpověď VV na stížnost KHO
7. Různé
1. Plnění úkolů z minulého zasedání
- zadané úkoly byly splněny
2. Došlá pošta
-žádost o schválení termínů závodů, které pořádá JK Sobotka
-děkovný dopis od rozhodčích z Polska, kteří byli na Oblastním mistrovství v drezuře, rádi by
pokračovali ve spolupráci s KHO
3.

Schválení termínů závodů v Sobotce
OV KHO projednal termín závodů v Sobotce a termín schválil

4.

MČR junioři, senioři
OV projednal kvalifikace jezdců a schválil vedoucí ekip na MČR
- děti a junioři - J. Kupka, náhradník Veronika Špačková
-senioři – kvalifikace družstev, pokud splní kvalifikaci 3. jezdec, vedoucí ekipy bude ing. A.
Novotná
OV schválil finanční příspěvek za účast na MČR, částka bude určena podle počtu zástupců
KHO. Finanční příspěvek je určen na pokrytí částečných nákladů spojených s účastí na MČR.

5. Zpracování připomínek ke změně stanov
OV prodiskutoval předložený návrh stanov. Projednal a schválil připomínky návrhy změn,
které budou zaslána VV do 30. 6. 2016.
6. Odpověď VV na stížnost KHO
OV KHO byl seznámen s odpovědí na stížnost, která byla součástí zápisu VV ze dne 14. 6.
2016. OV ji projednal, nesouhlasí s odpovědí. V čl, 9.2.6 odpověď odporuje stanovám,
konkrétně odstavci 9.2.6, dále 9.2.7 a usnesení celostátní konference, která jsou závazná pro
všechny orgány a členy ČJF.!!! OV využije Disciplinárního řádu a odvolá se v této stížnosti
k radě ČJF.
7. Různé
-diskusní fórum ke změnám stanov na webu – umístěno 13. 6. 2016

- OV diskutoval o projektech, které je možno předložit, OV zpracuje a předloží 2 – 3 projekty

Ve Svobodě nad Úpou 30. 6. 2016.

