
Zápis z jednání OV číslo 3OV ČJF 5/2011 

- Potvrzení kvalifikací na MČR 
- Galavečer 2014 
- Soustředění před MČR 
- Příspěvky na uspořádání OM 

Zápis z jednání ze dne 09.06.2014                                                                         Trojanovice                                      

Přítomni:  Šalek R., Bauer R., Vachutka L., Biolková I., Hrnčíř D., Kincl J., 
Omluven: Ohnheiser M., 
Zapsala:   Měrková J., 
 

  Text Zodpovídá/termín 

1. Mgr. Zuzana Školeková byla jmenována na základě doložené praxe   
a doporučení OV „národním rozhodčím“. 

-- 
 

2. Zdeněk Žíla byl jmenován hlavním komisařem pro ZZVJ a byl doplněn do 
seznamu hlavních komisařů naší oblasti. 

-- 

3. V souvislosti se schválením příspěvku pro přípravu reprezentantů naší oblasti 
v družstvech jednotlivých disciplín na MČR 2014 žádáme všechny případné 
zájemce o reprezentaci naší oblasti na MČR v družstvech, aby co 
nejdříve odeslali přihlášky sekretářce oblasti. 
 
Společné skokové soustředění proběhne v areálu TJ Slovan Frenštát pod 
Radhoštěm pod vedením Zdeňka Žíly. Přesný termín bude upřesněn. 
V případě nenaplnění kapacity je možno využít soustředění i pro jednotlivce, 
kteří mají splněnou kvalifikaci na MČR. Kontaktní osoba pro zajištění 
soustředění je David Hrnčíř. 

J. Měrková 
 
 
 
 
 
D. Hrnčíř 

4. Sekretářka oblasti upozorňuje na doložení potvrzení splnění kvalifikací na 
MČR 2014 všech disciplín. Potvrzení kvalifikací na předepsaném formuláři je 
potřeba doložit nejpozději 7 dní před uzávěrkou přihlášek na MČR. Potvrzení 
kvalifikací bude odesíláno hromadně za oblast.  
Přihlášky a požadavky na ustájení si každý účastník zajišťuje sám. 

J. Měrková 

5. Předseda oblasti informoval o přípravách na spuštění centrálního webu ČJF.  

6. Na webu naší oblasti byl zveřejněn k připomínkování „Jednací řád“. 
Připomínkovat lze do 30.06.2014. 

R. Bauer 

7. OV vyhlašuje konkurz na pořadatele galavečera naší oblasti. Stanovený 
termín konání galavečera je pátek 19.12.2014. Žádosti o pořadatelství 
přeposílejte do 15.09.2014 sekretářce oblasti. 

J. Měrková 

8. V souvislosti s konáním OM budou vystaveny smlouvy a zaslán schválený 
příspěvek (10 000,- Kč/den) na účet pořadatele. Zároveň je potřeba zaslat, za 
účelem ověření správnosti, čísla účtů a počty dnů včetně termínů konání 
sekretářce oblasti.  Znovu upozorňujeme na splnění podmínek pro uspořádání 
OM, které byly schváleny v lednovém zápise OV, a to: 
- pro všechny disciplíny platí, že musí být zajištěna účast min. 3 jezdců 
- ostatní sportovně technické podmínky pro jednotlivé disciplíny zůstávají 
zachovány jako v loňském roce. 

J. Měrková 

9. Ještě jednou připomínáme, že v letošním roce na základě rozhodnutí skokové 
komise, bude poskytován finanční příspěvek reprezentantům na výjezdy do 
zahraničí. Každý účastník si výsledky zaznamenává a odesílá 1x měsíčně e-
mailem předsedovi skokové komise panu Martinovi Ohnheiserovi. Tabulka pro 
vedení výsledků je zveřejněna na webu naší oblasti. 

M. Ohnheiser 



10. Byli jmenováni vedoucí ekip na MČR: 
- Skoky senioři, junioři: Zdeněk Žíla 
- Reining: Ing. Klára Šálková 
- Všestrannost: Simona Heidenreichová 
Nominace pro ostatní disciplíny budou upřesněna a zveřejněna v průběhu 
měsíce června- července. Případní zájemci obracejte se na L. Vachutku. 
Vedoucím ekip bude proplacena z prostředků naší oblasti cestovní náhrada 
včetně ubytování. 

L. Vachutka 

11. Byla schválena účast zástupců OV na OM: 
- Všestrannost Loštice 21.- 22.6.2014     Jarmila Měrková 
- Skoky Olomouc            3.- 6.7.2014       Ladislav Vachutka 
- Vytrvalost                    18.-19.7.2014      Ladislav Vachutka 
Nominace pro ostatní disciplíny bude upřesněna a zveřejněna v průběhu 
měsíce června – července. 

-- 

12. V OM skoky v kategorii „benjaminci“ mohou startovat jen jezdci, kteří startují 
jen v této kategorii. Jezdec tedy nesmí startovat s jiným koněm v jiné kategorii 
OM pony . 

 

13. Byla podána nabídka triček na MČR s potiskem. Případní zájemci své 
objednávky zasílejte na kontaktní osobu:  D. Hrnčíř. 

D. Hrnčíř 

 Termín další schůze OV: srpen 2014, místo: bude upřesněno  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


