
Zápis z jednání OV číslo 4OV ČJF 5/2011 

- Příspěvky na rok 2014 
- Žádost (Zdeněk Daněk) 
- SCM - žádosti 
- ZZVJ 
- Kalendář závodů na rok 2015 
- OM 2015 

Zápis z jednání ze dne 15.09.2014                                                                    Sobotín                                                  

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

  Text Zodpovídá/termín 

1. O výši finančního příspěvku na podporu organizace mezinárodních závodů 
v naší oblasti pro rok 2014 bude rozhodnuto až v měsíci listopadu (podle výše 
zůstatku finančních prostředků v naší oblasti). 
O výši příspěvků za umístění na OM a MČR bude rozhodnuto na příštím jednání 
OV 10/2014. 
Všechny nárokované příspěvky budou vypláceny jednotlivým subjektům hromadně, 
tzn. příspěvky na dopravu + příspěvky za umístění, a to na základě Smlouvy   
o poskytnutí příspěvku (dále jen „Smlouva“). Smlouva bude všem dotčeným subjektům 
rozeslána ve dvou podepsaných originálech, z nichž jeden obdrží příjemce příspěvku   
a druhý bude založen na ČJF v Praze, v kopii na oblasti. Smlouvy budou připraveny k 
vyzvednutí na plánované schůzce pořadatelů v listopadu v Opavě. Ostatním subjektům 
budou zaslány poštou. Pokud nebude podepsaná Smlouva vrácena zpět na adresu 
sekretářky oblasti, příspěvek nebude proplacen. 
Žádosti o vyplacení příspěvků zasílejte v co nejkratším termínu na e-mail 
sekretářce oblasti (v žádosti prosím uvádějte, název klubu, adresu, počty ujetých 
km, případně umístění na OM a MČR a číslo účtu). 

J. Měrková/listopad 

2. Byla projednána žádost pana Zdeňka Daňka o jmenování národním 
rozhodčím v disciplíně skoky. Žádost byla schválena a doporučena pro 
vyřízení. 

R. Bauer 

3. Na naši oblast došly 2 žádosti (od pana Pecháčka a od pana Ing. Goščíka)   
o doporučení zařazení talentovaných jezdců z naší oblasti do SCM pro školní 
rok 2014/2015. V této souvislosti bude vypracován písemný dotaz na 
Skokovou komisi o upřesnění podmínek a plánů tréninků v SCM včetně 
finanční náročnosti.  

J. Měrková/září 

4. OV rozhodl, že bude vypracována Směrnice pro vyplácení odměn jednotlivým 
vedoucím ekip s  platností od 1.1.2015. Směrnice bude zveřejněna na webu 
naší oblasti. 

R. Šalek, M. Ohnheiser 

5. OV vypisuje výběrové řízení na uspořádání OM jednotlivých disciplín 
v naší oblasti pro rok 2015. Případní zájemci podávejte své nabídky písemně 
(na e-mail) do 24.10.2014 sekretářce oblasti. Nabídky na uspořádání OM 
musí obsahovat konkrétní nabídku, tj. co ve svém areálu nabízíte (možnosti 
stravování, ubytování, ustájení, povrch, hala), finanční plnění (cena ubytování, 
ustájení), případně předběžný návrh termínu konání.   
OV schválil pro rok 2015  výši příspěvku 10 000,- Kč/na pořadatelský den. 
Tento příspěvek bude vyplácen pouze pořadatelům z naší oblasti. 

J. Měrková 

6. Schůzka pořadatelů závodů a OM se uskuteční začátkem měsíce listopadu, 
dle nabídky pana Hrušky, v Opavě. Přesný termín bude upřesněn na webu 
naší oblasti a dotčení pořadatelé budou informováni také písemně (e-mailem). 
Návrhy termínů pro uspořádání závodů zasílejte R. Bauerovi do 31.10.2014.  

R. Bauer 

7. OV se tímto obrací na všechny manažery jednotlivých disciplín, aby zasílali 
zhodnocení OM 2014 (možno i e-mailem) do 24.10.2014 manažerovi pro 

L. Vachutka 



sport L. Vachutkovi. 

8. OV upozorňuje všechny pořadatele ZZVJ, že garanti musí být vlastníky 
minimálně cvičitelské licence, a musí být přítomni na ZZVJ, a svou účast 
musí stvrdit svým podpisem na Protokol ZZVJ; a dále že všichni přihlášení 
jezdci ke ZZVJ musí být řádnými členy ČJF. O ověření lze požádat sekretářku 
oblasti. Dále upozorňujeme všechny pořadatele na zaslání vyúčtování 
včetně protokolu ze ZZVJ v termínu do 14-ti dnů po ukončení akce 
sekretářce oblasti.  

 

9. Vzhledem k tomu, že v naší oblasti vzniklo akreditované pracoviště pro 
zkoušky cvičitelů (Albertovec), bude kontaktována paní Balnarová, pro zjištění 
termínů, a případně dalších podmínek.  

I.Biolková 

10. Termín pro zkoušky adeptů stavitelů parkuru bude uveřejněn na našem webu, 
a rovněž bude zaslán e-mailem všem adeptům. 

R. Bauer 

11. Hodnocení sezóny 2014, umístění našich jezdců ze všech disciplín bude 
vyhodnoceno po ukončení všech mistrovských soutěží. 

J. Měrková/říjen 

12. OV se opětovně obrací na všechny členy, aby podali případné návrhy, 
doplnění STANOV ČJF na e-mail OV. Stanovy jsou zveřejněny na webu naší 
oblasti. 

 

 Termín další schůze OV: 27.10. 2014 Frenštát pod Radhoštěm  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


