
Zápis z jednání OV/2 2019OV ČJF 5/2011 
Zápis z jednání ze dne 18. 4. 2019                                                       Frenštát pod Radhoštěm                                     
 
Přítomni: Richard Bauer, Klára Šalková, Jaroslav Kincl, Jan Kubrický,  Jana Holá, Čeněk Šrubař 
 
Omluven: Radovan Šalek 
 
Hosté/pozvaní k jednání: Pavel Holešovský 
 
Zapsal/a:  J. Měrková 
 
  Text Zodpovídá/termín 

1. OV schválil přijetí všech nových členů pro rok 2019, kteří podali žádosti 
o členství do SevMor oblasti prostřednictvím elektronického systému 
JIS. 

 

2. OV se obrací na všechny garanty: 
- skoky: Jan Kubrický 
- drezura: Petra Balnarová 
- vytrvalost: Kateřina Kyselá 
- pony: Zdeňka Špůrková 
- voltiž: Adéla Svobodová, Mgr. 
- všestrannost: Simona Heidenreichová 
- spřežení: Jaroslav Petřek 
- reining: Klara Šalková,  
aby v co nejkratším termínu nahlásili požadavky pro jednotlivé 
disciplíny: 

- počet a velikost triček na MČR (kvalifikovaní jezdci a vedoucí ekip 
mají trička zdarma, ostatní si trička zakoupí), 

- počet pod sedlových deček pro jezdce startujících na MČR 
v kategorii družstev, 

- počty medailí  (1.-3. místo), šerp (1. místo), počty a velikosti dek 
(1. místo) a nově i počty kokard (do 5. místa) pro jednotlivé 
kategorie soutěžících startujících na oblastních mistrovstvích 
naší oblasti. 

Požadavky nahlásit Klárce Šálkové na e-mail:  
painthorseranch@seznam.cz, případně sekretářce oblasti na e-mail: 
jarmila.merkova@seznam. 

 

3. OV schválil návrh rozpočtu na rok 2019, který je přílohou tohoto zápisu. 
Návrh rozpočtu naší oblast bude odeslán ke schválení ekonomické 
komisi ČJF v požadovaném termínu do 30. 4. 2019.  

Měrková  

4. OV projednal oblastní projektovou přípravu (OPP 2019). Požadavky na 
OPP vypsané do vzorového formuláře je potřeba doručit v termínu do 
10. května 2019 e-mailem sekretářce oblasti. Podklady pro OPP 2019 
jsou přílohou tohoto zápisu a výzva pro předložení požadavků včetně 
požadovaných příloh bude taktéž zveřejněna na webových stránkách 
naší oblasti. OV upozorňuje, že všechny podané žádosti podléhají 
schválení OV. 

 

5. OV projednal stížnost na jednání pana Holešovského na hobby 
závodech, která byla doručena e-mailem OV dne 12. 4. 2019. Pan 
Holešovský byl přizván na jednání OV a byl upozorněn na své provinění 
při záměně pony na závodech ve Sviadnově a toto mu bylo vytknuto. 
Dále byl upozorněn, že v případě opakování tohoto jednání z jeho 

 



strany, bude přistoupeno k řešení možné stížnosti dle Disciplinárního 
řádu.  
 

 OV navrhuje změnu STP v kvalifikaci mladých jezdců a žen z ST** na 
ST*, a to z důvodu vypisování malého počtu soutěží obtížnosti ST**. 

 

 OV schválil výši finančních odměn pro soutěžící umístěných na OM pro 
rok 2019. Finanční odměny umístěným budou vyplaceny pořadateli 
OM, kteří následně provedou vyúčtování vůči oblasti (prostřednictvím 
faktury a doložených dokladů o proplacení odměn jednotlivým 
soutěžícím). Případné dotazy k vyúčtování směřovat sekretářce oblasti. 

 

 OV schválil finanční příspěvek pro pořadatele OM ve výši 10.000,- 
Kč/pořadatelský den. Pořadatelé provedou vyúčtování vůči oblasti  
prostřednictvím faktury a kopiemi dokladů (co bylo z poskytnutého 
příspěvku hrazeno). Případné dotazy k vyúčtování směřovat sekretářce 
oblasti. 

 

 OV schválil výši finančních odměn pro rok 2019 umístěným sportovcům 
na oblastních mistrovstvích jednotlivých disciplín. Schválená výše 
odměn je přílohou tohoto zápisu. 

 

 OV přijal k řešení podnět p. Videnkové ohledně nevyplacení odměn za 
reprezentaci (voliž). 

 

 Příští termín jednání OV: 05/2019 
 

 

 
 


