
 

Zápis č.9 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF ze dne 27. 11. 2019 
 

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

Omluveni: I. Hrdličková 

Hosté:  

 

 

Program 

1) Plnění úkolů z minulého zasedání 

2) Došlá pošta 

3) Informace ze schůzky ke změnám pravidel 

4) Příprava rozpočtu 2020 

5) Návrh na ocenění nejlepších jezdců a zasloužilých funkcionářů a trenérů za rok 2019 

6) Různé 

 

 

 

 

 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

Úkoly z minulého zasedání byly splněny 

2.  Došlá pošta 

 P. Blažek - Informace k zasílání hromadných emailů od firem, které nejsou 

členy ČJF – rozpor s GDPR 

 P. Blažek – novinky v JIS – nová čísla koní pro sezonu 2020, přístupy do JIS 

pro nečleny ČJF 

 P. Richterová – nutnost zadávání přihlašování do projektů v JIS 

 

 

 

3. Informace ze schůzky z Pardubic k úpravám pravidel  

P. Pejos a p. Pour seznámili s navrhovanými změnami v pravidlech, které zazněly na 

schůzce k těmto změnám, účastnili se zástupci všech oblastí ČJF. 

V rámci schůzky byly tyto návrhy: 

 úpravu všeobecných pravidel čl. N9, OV KHO upozorňuje, že článek nelze 

vypustit 

 pořadatelé by část startovného odváděli centrále ČJF (za vložení závodů do 

systému – poplatek pořadatele za informaci o závodech v systému JIS) 

 u všech závodů by mělo placeno zápisné přes JIS, to by pak bylo pořadatelům 

vypláceno po ukončení závodů 
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 kategorizace závodišť 

 kategorizace jezdců – OV KHO navrhuje, že dle stávajících pravidel není 

nutná kategorizace jezdců, vše lze upravit rozpisem závodů 

 na závěr každého refreshingu pro rozhodčí by rozhodčí měli psát test 

 zvýšení poplatku za licence jezdců i subjektů 

 návrh OV KHO - stanovit maximální počet startujících v soutěži, povinnost do 

cen vyplácet minimálně 25% z vybraného startovného 

 zrušit v hobby soutěžích stupňovanou obtížnost  

 

 

4. Příprava rozpočtu 2020 

OV KHO pověřil sekretářku přípravou rozpočtu pro rok 2020 do příštího zasedání OV 

KHO. V rozpočtu mají být zahrnuty projekty pro soustředění 2020 (cca 15 dní), 

příprava na ZZVJ (2x), projekt pro začínající jezdce – vstup do světa oficiálních 

závodů, podpora pořadatelů závodů, podpora účastníku MČR. 

 

5. Návrh na ocenění nejlepších jezdců, zasloužilých funkcionářů a trenérů za rok 

2019 

OV KHO navrhuje na vyhlášení tyto jezdce a funkcionáře za rok 2019: 

 v disciplíně drezura: Kamilu Kotyzovou – vítězka MČR, Jan Zamec – účastník 

MS mladých koní a další výborné výsledky, Ema Kopuletá – výborné výsledky 

v drezuře, Tereza Mišoňová – vítěz OM KHO v kategorii dětí, Barbora 

Jelínková - vítěz OM KHO v kategorii juniorů, ing. Šárka Dědinová - vítěz 

OM KHO v kategorii seniorů 

 v disciplíně skoky: Aneta Pfefrová - vítěz OM KHO v kategorii juniorů, 

Veronika Špačková – účastník MČR, Aneta Páblová - vítěz OM KHO 

v kategorii mladých jezdců, Veronika Špačková - vítěz OM KHO v kategorii 

seniorů, Václav Šmatolán – výborné výsledky v ČR i v zahraničí 

 v disciplíně vytrvalost: Adéla Juhászová – výborné výsledky juniorky ve 

vytrvalosti 

 zasloužilí funkcionáři a trenéři: k životnímu jubileu 65 let: Adéla Pilařová, 

Alek Pejos, Jana Pejosová, Jiří Spechlík, Vladislav Vosáhlo  

 

6. Různé 

 P. Pejos upozornil na změnu financování sportu v ČR – od 1.1. 2021 bude 

sport financován Národní sportovní agenturou , ne z MŠMT, v rámci této 

agentury bude nadále projekt Můj klub, prioritou bude i nadále sport dětí a 

mládeže  

 OV KHO pověřil sekretářku zasláním emailů subjektům VČO, které mají 

plánované závody na území KHO ve stejných termínech jako subjekty KHO 

Svoboda nad Úpou, 1. 12. 2019 

 

zapsal Alek Pejos 

 



 

 

 

  

 


