
 

Zápis č. 8 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF ze dne 31. 10. 2019 
 

Přítomni: A. Pejos, J. Pour, J. Kupka, V. Bohdaský  

Omluveni: I. Hrdličková 

Hosté: P. Ticháček 

 

 

Program 

1) Plnění úkolů z minulého zasedání 

2) Došlá pošta 

3) Informace z Rady ČJF 

4) Termíny závodů  KHO pro 2020 

5) ZZVJ Svoboda nad Úpou 6. 10. 2019 

6) Různé 

 

 

 

 

 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

Úkoly z minulého zasedání byly splněny 

2.  Došlá pošta 

 Informace k vyhlášení nejlepších jezdců sezony 2019 – od K. Pechové, 

sponzorů 

 P. Blažek – novinky v JIS 

 KD Nechanice – rozmístění stolů na reprezentační ples 

 P. Blažek – fórum o pravidlech 

 

 

3. Informace z Rady ČJF 

P. Pejos seznámil s podstatnými body projednávanými na Radě ČJF: 

 Zpráva o činnosti komise vzdělávání 

 Zprávy z disciplín – podepsaná jen zpráva od komise spřežení a vytrvalosti, 

kdo vypracoval ostatní zprávy, není jasné 

 Informace k novému modulu v JIS 

 Informace k odměnám za úspěšnou reprezentaci  

 Informace o fondu pomoci ČJF 

 Jednací řád kontrolní a revizní komise 

 Nové zakázané látky 

 Daňové přiznání  

 

 Královéhradecká oblast ČJF 

Sekretářka: Mgr. Svatava Juhászová, Rýchorské sídl. 121, 542 24 Svoboda nad Úpou 

tel: 603 370 574, email: oblast.kralovehradecka@cjf.cz, jsvatava@seznam.cz 

mailto:oblast.kralovehradecka@cjf.cz


 Program podpory sportu v Praze 

                 Podrobnější informace k těmto bodům naleznete v příloze. 

 

4. Termíny závodů 2020 

K nahlášení termínů závodů pro rok 2020 do JIS vyzvala pořadatele sekretářka S. 

Juhászová dne 2. 10. 2019. Až bude kalendář kompletní, v případě kolizí mají prioritu 

pořadatelé KHO, ostatní pořadatelé své termíny upraví a předají ke schválení OV 

KHO. 

 

5. ZZVJ Svoboda nad Úpou 6. 10. 2020 

ZZVJ ve Svobodě nad Úpou byly velmi kladně hodnoceny, zejména příprava na ZZVJ 

byla vyhodnocena jako velmi dobře připravená. OV KHO děkuje účastníkům za tyto 

ohlasy a ohodnocení jejich práce. 

 

6. Různé 

 OV KHO projednal dopis od pana Motyčky z JK K+K Čánka, zkonstatoval, že 

v Královéhradecké oblasti jsou pořadatelé podporování, u hobby závodů 

částkou 1 000,-Kč, u národních závodů částkou 3 000,- Kč, dále je umožněno 

pořadatelům využít zdarma zapůjčení časomíry a zpracování výsledků pouze 

za náklady na tiskoviny. Jak mají podporu závodů schválenou ostatní oblasti 

OV KHO nehodnotí. 

 P. Pejos seznámil se stavem projednávaného podnětu k Dik – kolize závodů a 

nerespektování pravidel, zejména článku N9odst. 2. Všeobecných pravidel. 

 OV KHO schválil jako zástupce na fórum o pravidlech pana Pejose, Poura a 

paní Hrdličkovou. OV KHO pověřil tyto zástupce jednáním na tomto fóru 

zejména o článku N9 všeobecných pravidel, dále omezením počtu startujících, 

aby nedocházelo k demotivaci jezdců, omezení počtu soutěží tak, aby začátek i 

konec závodů probíhal za regulérních podmínek. 

 

 

Svoboda nad Úpou, 5. 11. 2019 

 

 

zapsal Alek Pejos 

 

 

 

 

  

 


