
 

Program 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

2. Došlá pošta 

3. Dopis skokové komise 

4. Kontrola přípravy konference 

5. Stanovy 

6. Splnění úhrady reprezentantů 

7. Různé 

 

  

1.      Plnění úkolů z minulého zasedání 

Úkoly z minulého zasedání splněny. 
  

2.      Došlá pošta 

- dopis p. Beranové – více v bodu 2 

- informace k novému systému JIS  

3. Dopis skokové komise 

OV KHO projednal dopis skokové komise, který se týkal kategorizace. OV KHO konstatoval, 

že skoková komise vytvořila návrh bez předchozí diskusí s oblastmi. Ty byly osloveny 

dodatečně – jen proto, aby vše dodatečně schválily. OV KHO je toho názoru, že postup by 

měl být opačný. Nejdříve projednat s členy ČJF, jaký mají na danou problematiku názor. 

Problematiku kategorizace lze ošetřit propozicemi. Projít systémem soutěží na styl by i dnes 

měli někteří špičkoví jezdci problém a to i přesto, že jejich výsledky jsou i v mezinárodní 

konkurenci velmi dobré. Na kategorizaci doplatí malí regionální pořadatelé závodů – museli 

by duplovat ceny, floty, mít rozhodčí na styl navíc. Problematiku lze řešit Všeobecnými 

pravidly – například soutěže do 50 jezdců pro všechny kategorie, nad 50 jezdců dvě kategorie: 

senioři a junioři, nad 100 jezdců vypsat soutěž pro všechny kategorie ( děti, junioři, mladí 

jezdci, senioři).  

OV KHO hlasoval, všichni byli proti kategorizaci podle návrhu skokové komise.  

4. Kontrola přípravy konference 

OV KHO zkontroloval přípravy na konferenci, místnost je zajištěná, uhrazení občerstvení 

také. Proběhla kontrola hospodaření podle příjmů a výdajů z banky i podle programu 

xaverius.  

5. Stanovy  

P. Pejos informoval o přípravě návrhu stanov od JUDr. Poupěte. Návrh se zdržel, vzhledem 

k onemocnění JUDr. K. Poupěte. OV KHO nesouhlasí v návrhu stanov ČJF, které předkládá 

VV ČJF zejména s neexistencí oblastí jako pobočných spolků, s výkladem stanov od 

disciplinární komise.  

V návrh stanov od JUDr. Poupěte je komplexně zpracován, řeší krajské uspořádání, volba 

členů VV z návrhů krajů (oblastí), výklad stanov a řádů vrací VV. 

OV KHO jednomyslně odsouhlasil návrh stanov od JUDr. Poupěte, navíc zdůrazňuje, že tyto 

stanovy jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.  
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6. Splnění úhrady reprezentantů 

Úhrady reprezentantům v celkové výši 21 000,- Kč, potřebné doklady nedoložil jen pan 

Finger, který se účastnil MČR v kategorii spřežení  

7. Různé  

- vzhledem k tomu, že komise spřežení zatím neposlala žádnou odpověď na žádost OV KHO 

o omluvu p. I. Hrdličkové, navrhuje OV KHO dát komisi spřežení k disciplinární komisi. OV 

KHO žádá o omluvu p. I. Hrdličkové vzhledem k faktu, že žádný oficiální protest na 

závodech na špatnou práci rozhodčích podán nebyl 

- OV KHO schválil nákup lístků na světový skokový pohár do Lipska tak jako v minulých 

letech. Zájemci se mohou hlásit na: oblast.kralovehradecka@cjf.cz 

 

Ve Svobodě nad Úpou 3.11. 2016. 

Zapsala Svatava Juhászová  


