
Zápis z jednání OV číslo 2OV ČJF 5/2011 

- Doškolení (refrešing) rozhodčích a stavitelů parkuru 
- Sportovně technické podmínky pro oblastní mistrovství 
- Žádost Jana Hudečk 
-  

Zápis z jednání ze dne 15.04.2014                                                                  Ostrava                                                     

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

  Text Zodpovídá/termín 

1. Richard Bauer informoval o proběhlém doškolení rozhodčích a nových 
stavitelů parkuru v souladu s novým dokumentem vzdělávání, který proběhl 
dne 29.03.2014 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Seznam účastníků byl zaslán 
na ČJF. 

R. Bauer 
 
 

2. Byla schválena žádost na základě doložené praxe Mgr. Zuzany Školekové   
o jmenováním „národním rozhodčím“ pro skoky. Žádost o jmenování byla 
doporučena a bude zaslána VV ke schválení. 

R. Bauer 

3. Byla projednána „Přihláška k závěrečné zkoušce“ Jana Hudečka k získání 
kvalifikace stavitele parkuru II. třídy. Přihláška bude odeslána skokové komisi 
a JUDr. Říhové. 

R. Bauer 

4. Byla projednána žádost Zdeňka Žíla o doplnění do seznamu hlavních 
komisařů pro ZZVJ. Kvalifikace splněna, bude doporučeno. O doplnění do 
seznamu bude požádána JUDr. Říhová. 

R. Bauer 

5. Byly projednány návrhy: 
Hany Poledníkové (JK Chotěbuz o.s.): 
1) Startovní čísla – doporučení stanovení na začátku roku startovního čísla 
pro celý daný rok, nebo další alternativa  místo startovního čísla, použít číslo 
licence koně (v podstatě celoživotní). 
2) Stanovit poměr výher – cca 2/3 vybraného startovného vyplatit na dotacích. 
 
Návrhy budou postoupeny k dalšímu projednání skokové komisi. 

J.Měrková 

6. Byla schválena žádost o zakoupení 2 hodin řízených satelitem pro soutěže 
vytrvalosti (Stáj Kyselý). Na hodinách bude uvedeno, že byly zakoupeny 
z prostředků Sev.Mor. oblasti. Fakturu k proplacení je nutno předložit na 
sekretariát. 

J. Měrková 

7. OV požádá garanty všech disciplín o zaslání požadavku na počty medailí, 
šerp a dek pro letošní OM. Požadavky se budou zasílat L. Vachutkovi. 

L. Vachutka 

8. Do příštího jednání OV budou předloženy návrhy včetně finanční částky za 
vyrobení dek na OM (Kyselý, Kuba a Kopecká). 

 

9. OV schválil i pro letošní rok financování přípravného  soustředění družstev na 
MČR 2014. Z prostředků Sev.Mor oblasti bude hrazen pronájem haly, 
sportoviště  a trenér. Ostatní náklady si budou účastníci hradit sami.  

D. Hrnčíř 

10. Byly schváleny sportovně technické podmínky pro OM 2014, podmínky budou 
přílohou tohoto zápisu.                               

R. Bauer 

11. Byla přednesena zpráva o přehledu počtů a druhů vybraných licenčních 
poplatků včetně odvodů za 1.Q 2014. Viz tabulka, která je přílohou tohoto 
zápisu. 
 

J. Měrková 



Pro rok 2014 se nově zaregistrovaly v naší oblasti tyto kluby: 
MH0355 STÁJ DLOUHÁ LOUČKA, o.s. 
MH0356 JK MORAVIAN DOBRÁ, o.s. 
MH0357 Jezdecký klub Úvalno, o.s. 
MH0359 Jezdecký klub GRANDE POSLUCHOV,z.s. 
MH0360 Klub přátel Bludovečku z.s. 
MH0361 O.S. Koník dětem i dospělým pro radost 
MH0362 Stáj George Fulnek 
MH0363 JK Flamengo, o.s. 
 
Kluby, které přestoupily z jiných oblastí: 
MH0358 Občanské sdružení CAO-Jezd. Stáj JUKO 
MH0354 Stáj Kyselý 
 

 Termín další schůze OV: květen 2014, místo: Ludgéřovice  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


