
Zápis z jednání OV číslo 6OV ČJF 5/2011 

- Schůzka pořadatelů 
- Systém on-line přihlašování na závody 
- Příspěvky na mezinárodní výjezdy a závody 
- Volební konference 
- Galavečer oblasti 

 
Zápis z jednání ze dne 20.11.2014                                               Opava                                                                    
 
Přítomni:  R. Šalek,  R. Bauer, Biolková I., J. Kincl, L. Vachutka, M. Ohnheiser 
Omluveni: D. Hrnčíř 
Zapsala:   J. Měrková 
 

  Text Zodpovídá/termín 

1. Před jednání OV proběhla schůzka pořadatelů závodů na rok 2015. Sportovní 
kalendář byl připomínkován, doplněn a bude zveřejněn na našem webu. 

R. Bauer 

2. Byly podány informace k on-line přihlašování na závody. Ve zcela nové sekci 
na nově spuštěném webu ČJF je zavedeno také centrální umístění rozpisů 
závodů, které budou spojené se systémem on-line přihlašování na závody.  
Přihlašovat se na závody prostřednictvím on-line systému lze prostřednictvím 
e-mailu subjektu a hesla, které systém přidělí; případně je možnost si heslo 
změnit. V případě, že se jezdci daného subjektu budou chtít na závody 
přihlašovat sami, musí daný subjekt jejich e-mailové adresy do systému zadat.  
V této souvislosti se obracíme na všechny subjekty, aby aktualizovaly své   
e-mailové adresy, protože proběhne jejich reevidence sekretářkou oblasti 
v centrální databázi ČJF. 

 

3. OV rozhodl o zamítnutí všech podaných žádostí o příspěvek na pořadatelství 
mezinárodních závodů v naší oblasti, a to vzhledem k nižšímu rozpočtu naší oblasti  
pro rok 2014 oproti rokům předchozím. Pro letošní rok byly již schváleny příspěvky 
v celkové výši  490.000,- Kč (za umístění na OM a MČR, doprava na MČR, 
pořadatelství OM, ceny, deky, medaile, šerpy, trička, cestovní náhrady vedoucím ekip, 
galavečer oblasti).  

 

4. OV projednal žádost Kateřiny Miřátské, členky komise pro vytrvalost   
o uspořádání zkoušek nových technických delegátů pro vytrvalost v naší 
oblasti. OV žádost projednal s tím, že k žádosti je potřeba doložit rozpočet. 

R. Bauer 

5. Byla projednána žádost Jarmily Měrkové o jmenování národním rozhodčím 
v disciplíně vytrvalost. Žádost byla doložena splněním praxe. Žádost byla 
schválena a doporučena pro vyřízení VV. 

R. Bauer 

6. V naší oblasti proběhly zkoušky nových stavitelů parkuru. Všech 12 kandidátů 
zkoušky úspěšně složilo. Po doplnění seznamu bude všem kandidátům 
proveden záznam sekretářkou oblasti v centrální databázi ČJF a následně 
v jezdeckých licencích. 

J. Měrková 

7. OV plánuje uspořádat školení nových stewardů a  refreshing stávajících. 
Plánovaný termín únor/2015.  

R. Šalek, R. Bauer 

8. Byla schválena finanční podpora pro pořadatele galavečera oblasti (Stáj 
Kincl), který se uskuteční v sobotu 20.12.2014 v Rýmařově, a to ve výši 
10.000,- Kč na pronájem prostor a v výši 14.000,- Kč na ceny a odměny pro 
vyhlášené jezdce z jednotlivých disciplín. 

 

9. OV rozhodl, že na galavečeru oblasti bude vyhlášena také kategorie nejlepší 
kůň roku naší oblasti.  

 

10. Volební konference naší oblasti proběhne 03/2015. Místo a termín bude  
upřesněn a zveřejněn na webu naší oblasti. 

 



11. Jednání OV se zúčastnil Petr Lacina (za disciplínu všestrannost), který podal 
písemnou žádost o finanční příspěvek na mezinárodní výjezdy, které 
uskutečnil se svým koněm v letošní sezóně. Vzhledem k tomu, že naše oblast 
v letošním roce disponuje menším objemem finančních prostředků, než 
v letech předchozích, byla žádost zamítnuta. Bude poskytnut pouze příspěvek 
na dopravu na MČR a za umístění na OM a MČR.  Petrovi Lacinovi bylo 
doporučeno obrátit se v této záležitosti na komisi pro všestrannost. 

 

 Termín další schůze OV: 01-02/2015  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


