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Zápis č. 1/19 ze schůze OV Plzeňské oblasti ČJF 
ze dne 10. 1. 2019 

 
 
Místo:     Svržno 
Přítomni za OV (dle abecedy):  Kodadová Michaela, Komenda Daniel, Mentlíková Eva Ing., Pittner 

Antonín 
Omluveni:    Hanuščinová Michala Mgr. 
Sekretář:    Paleček Jan 
 
Program schůze: 
 

1. Kontrola zápisu z jednání OV dne 29. 11. 2018 
2. Informace z jednání Rady ČJF dne 13. 12. 2018 
3. Školení a setkání komisařů ZZVJ – informace 
4. Jarní drezurní školení a zvyšování kvalifikace drezurních rozhodčích 
5. Drezurní soustředění dětí a juniorů Svržno – informace 
6. Skokové soustředění dětí a juniorů Krutěnice – informace 
7. Podpora z prostředků oblasti pro rok 2019 
8. Pravidla PJT 2019 – úprava 
9. Pravidla PDT 2019 - úprava 
10. Různé 

 
Průběh jednání: 
 
Bod 1.: Z minulého zápisu bod 6. – STP pro OM v reiningu si stanovuje sám pořadatel po dohodě s komisí 
reiningu.  
Ostatní splněno. 
 
Bod 2.: Informaci podal předseda oblasti. Zápisy z jednání Rady ČJF jsou uvedeny na webu ČJF v sekci 
Organizace. Z jednání vybíráme: 

- povinné školení – refreshing funkcionářů ČJF bude pro účastníky zdarma, náklady budou hrazeny z 
rozpočtu centrály ČJF. 

 
Bod 3.: Informaci podaly Ing. Mentlíková a M. Kodadová. Poradu vedla JUDr. Magnna. Účastnilo se přes 60 
komisařů, z naší oblasti byli přítomni 4. Z porady byl přislíben písemný závěr. 
 
Bod 4.: Povinné jarní drezurní školení pro rozhodčí je v naší oblasti navrženo na 23. února 2019 v areálu JS Plzeň-
Bory. Požadavek byl zaslán drezurní komisi a V. Čmolíkovi. Na informaci o zvyšování kvalifikace drezurních 
rozhodčích nebyla od našich rozhodčích žádná odezva. 
 
Bod 5.: Informaci podal A. Pittner a M. Kodadová. Účastnilo se celkem 9 jezdkyň do 18ti let věku. Soustředění a 
práce lektorky D. Křemenové byly kladně hodnoceny. Vyúčtování bude po zkompletování potřebných dokladů 
odesláno na ČJF – zajistí J. Paleček. 

 
Bod 6.: Ve dnech 5. - 6. 1.2019 se v Krutěnicích v rámci Kapitoly III uskutečnilo soustředění mladých jezdců do 
18ti let pod vedením trenéra Jaroslava Jindry a za účasti školitelky Ing.. Mentlíkové. Zúčastnilo se celkem 7 jezdců. 
Soustředění bylo jako vždy přínosné. Vyúčtování soustředění a následné zaslání na ČJF bude provedeno po 
obdržení všech potřebných dokladů. Zkompletování dokladů a zaslání na ČJF zajistí – J. Paleček. Vyúčtování 
soustředění, které proběhlo v termínu 24. – 25. 1. 2018 v Krutěnicích bylo již zasláno na ČJF.  
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Bod 7.: Byla projednána a schválena tabulka Podpory z prostředků oblasti pro rok 2019. Na 
základě schválení přepracuje původní tabulku, pošle pro finální kontrolu členům OV a následně 
nechá umístit na web oblasti J. Paleček. 

 
Bod 8.: Byly projednány a schváleny úpravy pro rok 2019. Po jejich zpracování budou pravidla PJT 2019 umístěna 
na web oblasti – zajistí A. Pittner. Finále PJT 2019 bude na závodech v Tachově v termínu 28. září 2019. 
 
Bod 9.: Byly projednány a schváleny úpravy pro rok 2019. Po jejich zpracování budou pravidla PDT 2019 
umístěna na web oblasti – zajistí D. Komenda. Finále PDJT 2019 bude na závodech ve Svržně v termínu 7. září 
2019. 
 
Bod 10.: Různé: 

a) V JISu je uveden závazný sportovní kalendář oblasti na rok 2019. Z tohoto kalendáře je vytvořena 
přehledná tabulka, doplněná o termíny a místa konání ZZVJ 2019. Tabulka bude umístěna na web oblasti – 
zajistí J. Paleček. 

b) OV byl osloven manažerkou vytrvalostní komise MVDr. Žežulkovou se žádostí o příspěvek na 
mezinárodní vytrvalostní závody, pořádané 31. 5. – 1. 6. 2019 v Budislavicích. Pořadatel těchto závodů je 
subjekt JS Hrdina – Borotín, který spadá pod Jihočeskou oblast. Z tohoto důvodu OV žádost zamítá a 
doporučuje žadatelce obrátit se na Jihočeskou oblast a na ČJF. Rozhodnutí OV bude žadatelce sděleno – 
zajistí J. Paleček. 

c) Do smluv s pořadateli OM uvádět nikoliv „příspěvek na pořádání“, ale např. „úhrada nákladů na technické 
zabezpečení“. 

d) Vyhodnocení nejlepších jezdců oblasti za rok 2018 bude provedeno na plese, pořádaném 9. února 2019 
v Saloonu Roudná v Plzni. Oblast uhradí kytice (cca 35 ks á cca 150,- Kč) a upomínkové plakety (cca 30 
ks za celkem cca 3.500,- Kč) a přispěje na úhradu vyhlášení částkou 15.000,- Kč. Květiny zajistí M. 
Kodadová a plakety Ing. Mentlíková. 
 
 

 
Příští schůze: Ve čtvrtek 21. února 2019 od 17.00 hod. v Sulkově. 
 

Zapsal: Jan Paleček    
 

      


