
Zápis ze schůze SK Konané dne 16.9.2014, Radimovice 
Přítomni: Martin Ohnheiser (MO), Klára Damborská(KD), Ing.Olga Plachá(OP), 
Omluveni: Roman Drahota(RD, Aleš Opatrný(AO) 
Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá Termín 
1. Kontrola plnění úkolů dle zápisů SK ze dne 20.8.2014     
2. MO požádal na základě podkladů vypracovaných MO a OP VV o vymezení 

statutu SK. SK obdržela některé dokumenty, stále však nemáme úplné 
odpovědi na všechny body.  

MO Příští SK, trvá 

3. Styl šampionát 2014 – rozpis je zveřejněný na www stránkách SK, odkaz na 
Facebooku. RD komunikuje s pí Vašákovou, která se ujala spolupořadatelství  

RD  

4. Školení stavitelů:  
p.Olaf Petersen navrhuje termín 17.-19.10.KD zjistí ještě možnost dalších 
termínů a cenu za školitele. Je třeba finalizovat  rozpočet, termín školení a 
výběr účastníků 
Místo konání - Areál Hořovice – osloví MO, možnost a cena 
Účastníci – určeno pro stavitele 1. a 2. třídy – osloví RD, je třeba dát 
dohromady seznam stavitelů z dostupných materiálů   
Školení Level 1 v lednu 2015 v Šamoríně – zájemci se mohou přihlásit přes 
ČJF a přihlášku zaslat také pí Christě Heibach  

KD 
 
 
 

MO 
 
 
 
 
 

Trvá 

5. SK plánuje v termínu do 15.12. schůzku se seniorskou repre(jezdci, trenéry) 
pro finalizaci plánu závodu, a to především Pohárů národů pro rok 2015  

MO/OP 
 

 
  Další SK 

6. 
 
 
  

 SK plánuje pozvat jezdce, majitele koní, sponzory všech reprezentačních 
kategorií a poděkovat jim za sezonu 2014 a seznámit je s plány na rok 2015   
 

       MO   Další SK 

7. WEG Normandie- naši jezdci podali pěkné výkony, MO předá Ing.Rejnkovi 
zprávu vedoucího ekipy; SK komise děkuje pí Rechové a Ing.Plaché za 
podporu reprezentačního výjezdu   

MO  

8. SK obdržela dopis manželů Najmanových odpověďí je pověřena KD KD 30.9.2014 
9. Hodnocení MČR dětí a juniorů  

SK komise  pověřila KD, aby obeslala oblasti s dotazem, jak oblasti hodnotí 
průběh MČR na Ptýrově.  

KD 30.9.2014 

10. MO připravuje návrh reprezentační smlouvy MO 30.9.2014 
Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá Termín 
11. STP 

Úprava STP pro 2015 byla rozeslána všem členům SK k připomínkování a po 
odsouhlasení budou STP předloženy ke schválení VV. Na dokumentu se po 
připomínkách členů SK, ještě pracuje. 
Vodní příkop – měl by být zařazen jako povinný do kvalifikačních soutěží na 
MČR, návrh bude vypracován 
Kategorie děti – v kategorii dětí nesmí být otevřený vodní příkop 

 
KD 

 
MO 

 
Další SK 

12. SK navrhuje schůzku s p.Pecháčkem a Ing.Goščíkem s cílem projednat 
koncept SCM 

MO 15.10.2014 

13. MO na VV prověří rozpor v položce čerpání peněz za disciplínu skoky MO Příští VV 
14. MO zjistí jakým způsobem jsou vybíráni koně pro MS mladých koní v Lanken   MO Příští SK 
15. SK pověřuje MO, aby na příštím VV projednal přítomnost lékaře na skokových 

závodech    
MO Příští SK 

16.    
17.    
18.    
 
Zapsala: Olga Plachá                                                                         v Radimovicích dne 16.9.2014  


