
Zápis ze schůze SK Konané dne 30.5.2014, Radimovice-01/14 
 
Přítomni: Martin Ohnheiser (MO), Klára Damborská(KD), Ing.Olga Plachá(OP), Aleš Optarný(AO) 
Omluveni: Roman Drahota (RD) 
 
Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá termín 
1. Všem členům Skokové komise (dále jen SK) byl emailem zaslán 

k připomínkám vzor jednacího řádu k vyjádření, s cílem vytvořit jednací řád pro 
nově vzniklou SK.   

MO 14.6.2014 

2. Poté proběhla diskuze o povinnostech a právech SK a jejího začlenění do 
organizační struktury ČJF. Bude připraven seznam témat a oblastí, které dle 
soudu členů SK patří do její působnosti a MO požádá Ing.Theimera o 
vyjádření. SK potřebuje vědět, co připravuje a předkládá Výkonnému výboru 
(dále jen VV) ke schválení a co dává VV jen na vědomí. 

MO,OP 14.6.2014 

3. Na návrh MO proběhne revize všech dostupných zápisů z jednání SK, 
vydaných dokumentů SK a zápisů z VV od konce roku 2011. S cílem, co 
nejvíce se zorientovat v problematice SK, VV a úkolů a usnesení, které je 
potřeba znát a dodržovat    

MO  14.6.2014 

4. V pondělí 2.6.schůzka MO na sekretariátu ČJF, tématem bude spolupáce SK 
se sekretariátem, přihlašování na mezinárodní závody, MČR a role SK atd. 
Informaci podá MO ostatním na příštím zasedání SK 

MO příští zasedání SK 

5. Diskuze k nejbližším reprezentačním výjezdům 
6.-8.6.CSIOCHJPY CSIU25-A CSIYH1*Lamprechtshausen, družstvo Dětí, 
juniorů i mladých jezdců, šéf ekipy MO 
12.-15.6.CSI*** Olomouc probráno na místě s ředitelkou závodů Klárou 
Damborskou 
Další plánované výjezd pro seniory např.: 5.-.6.6.CSIO Sopoty, 3.-.6.7.CSIO 
Budapešť, 7.-10.8. CSIO Bratislava 
Další plánované výjezdy pro děti, juniory a ml. jezdce: 10.-15.6. CSIOJ Hagen, 
23.-27.7.ME Arezzo,  
Světové hry Normandie  

Všichni členové SK - 

6.  Diskuze k dalším činnosti SK v oblastech: kategorizace stavitelů, legislativa, 
komunikace s programem GALOP v návaznosti na kategorizaci jezdců a nový 
web ČJF, Mistrovství ČR ve všech věkových kategoriích a role SK, Styl-
šampionát, spolupráce s pony-komisí, spolupráce s oblastmi, spolupráce s ČT, 
ST, spolupráce s SCM. Místo konání finále Styl-šampionátu. Pravidla a národní 
úpravy. Kominukace se sponzory, majiteli koní a dalšími zainteresovanými ve 
skokovém sportu   
 

Všichni členové SK - 

7. Informace o rozpočtu disciplíny skoky a jeho čerpání  průběhu r.2014 Všichni členové SK  
8. Webové stránky SK bude spravovat J.Malinovský a KD bude také zadávat 

aktuality 
KD 2.6.2014 

9. Další jednání SK v rámci CSI Olomouc, předběžně sobota 14.6. 2014 Všichni členové SK  
 
Vypracoval: Olga Plachá      V Radimovicích, dne 30. května 2014 
 


