
Zápis z jednání OV číslo 3OV ČJF 5/2011 
-Host Ing. Olga Plachá 
-OM 2015  
-Rozdělení příspěvků na rok 2015 
-Schůzka pořadatelů, výzva OM 2016 
-Galavečer Severomoravské oblasti 
-Sportovně technické podmínky MČR 2016 

 
Zápis z jednání ze dne 14.09.2015                                                                          Sobotín                                            
 
Přítomni:  Ing. Plachá, Ing. R. Šalek,  R. Bauer, J. Kubrický, Z. Žíla, Ing. K. Šálková, J. Kincl,  
J. Měrková 
Omluveni: M. Ohnheiser 
Zapsala:   J. Měrková 
  Text Zodpovídá/termín 

1. Předseda oblasti přivítal hosta na jednání OV paní Ing. Olgu Plachou.  

2. Byly podány informace k probíhajícím OM. Příspěvky za pořadatelství jsou 
postupně propláceny na základě uzavíraných smluv (celkem bude proplaceno 
140 000,00 Kč).  
OV schválil příspěvek za umístění na OM, a to pro disciplíny voltiž, reining, 
spřežení a drezuru. Mezi jmenované disciplíny bude rozděleno celkem 
30 000,00 Kč. Na OM ve skocích byly již příspěvky za umístění  vyplaceny 
(celkem 36 500,00 Kč) a účastníkům OM všestrannosti bude proplaceno za 
umístění celkem 15 700,00 Kč.  

 

3. OV schválil příspěvek na dopravu na MČR všech disciplín ve výši 2,- Kč/1 km/1 
koně.   
Všechny schválené příspěvky budou vyplaceny subjektům souhrnně do konce 
listopadu 2015, a to na základě uzavřených „Smluv o poskytnutí příspěvku“.  
K jednotlivým vyplaceným částkám bude uveden „klíč“, aby bylo zřejmé, co 
vyplacená částka zahrnuje (pro případné přerozdělení příspěvku pro 
jednotlivé členy subjektu). 

 

4. OV se obrací na všechny pořadatele jezdeckých závodů, aby se v případě 
zájmu o pořadatelství OM jednotlivých disciplín přihlásili na e-mail sekretářky, 
kde nahlásí předběžný termín a disciplínu, ve které chtějí OM 2016 uspořádat. 
Pro OM ve skocích je plánovaný termín konání 30.06.-05.07.2016. 
Schůzka pořadatelů jezdeckých závodů v naší oblasti je naplánována na 
měsíc listopad (konkrétní termín a místo bude včas zveřejněno na webu naší 
oblasti). Předběžné plánované termíny závodů jednotlivých disciplín pro 
kalendář můžete zasílat průběžně do 01.11.2015 na email: 
bauer@jezdectvi.info. 

 

5. OV vypisuje výběrové řízení na pořadatelství Galavečera 
Severomoravské oblasti 2015.  Plánovaný termín galavečera sobota dne 
19.12.2015. 
Případní zájemci se mohou hlásit  na e-mail sekretářky v termínu do 
05.10.2015. 

 

6. OV se obrací na všechny členy s výzvou, aby zasílali svá vyjádření ke 
sportovně technickým podmínkám MČR jednotlivých disciplín na rok 2016. 
Tyto připomínky, návrhy budou zpracovány a předány VV ČJF. 

 

7. Byl projednán návrh pana Pavla Holešovského ke kategorii „Benjamínci“, 
konkrétně, zda-li by bylo možno uspořádat mistrovství v drezuře i skocích. 
Tento návrh bude prezentován na plánové schůzce pořadatelů v listopadu. 

 

 Termín další schůze OV: 12.10.2015  
 



 
 
 
 
 
 


