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Oblastní centrum mládeže 2023 

Cíl OCM: 

Cílem Oblastního centra mládeže (dále OCM) 2023 je systematická a cílená pomoc jezdcům  

(dvojici jezdec a kůň) k naplnění stanovených cílů, sportovnímu rozvoji a zvyšovaní výkonnosti dané 

dvojice.  

Podpora OCM je adresována jezdcům s licencí do 21 let, kteří se v minulém roce účastnili alespoň 

jednoho oficiálního závodu. OCM není přístupné pro účastníky Sportovního centra mládeže.  

Podmínkou pro přihlášení do OCM JmO 2023 je přihlášení se přes JIS, sekce vzdělávání a řádně 

vyplněná přihláška zaslaná na oblast.jihomoravska@cjf.cz. Přihlášku najdete jako přílohu tohoto 

dokumentu a na www.jm-ocjf.cz. Uzávěrka přihlášek je 1. 2. 2023. Po uzávěrce přihlášek vybere 

oblastní výbor frekventanty OCM, kteří budou obratem informováni o přijetí do OCM.  

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kadlec, e-mail: oblast.jihomoravska@cjf.cz, tel. 731 117 990 

Disciplíny OCM 2023: 

• Paravoltiž 

• Drezura 

• Skoky 

Organizace OCM v roce 2023 

Paravoltiž: 

Místo konání: JK Fany Hostěnice 

Trenér: Jana Tomišková 

 

Drezura: 

Místo konání: JK Panská lícha 

Trenér: Šárka Charvátová 

Přihlášky a termíny: viz. JIS/vzdělávaní 

Organizace: 

- Po přijetí do OCM je nutné sledovat stránky JIS/vzdělávání, kde budou vypsány termíny, na 

které je nutné se v JIS přihlásit, bez řádné přihlášky se není možné OCM účastnit, 

- před konáním OCM Vám bude zaslán časový harmonogram a ostatní informace  

(organizace, ustájení apod.), 

- v rámci OCM může frekventant absolvovat maximálně 6 tréninků, 

- doplatek frekventanta je 300,-Kč/lekce, která je splatná na místě trenérovi. 
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Skoky: 

Místo konání: JK Rubi, JS Boškůvky 

Trenéři: Veronika Jelínková, Zdeněk Žíla, Pavel Vachutka 

Přihlášky a termíny: viz. JIS/vzdělávaní 

Organizace: 

- Po přijetí do OCM je nutné sledovat stránky JIS/vzdělávání, kde budou vypsány termíny, na 

které je nutné se v JIS přihlásit, bez řádné přihlášky se není možné OCM účastnit, 

- frekventant si vybere trenéra se kterým chce trénink absolvovat a na jeho soustředění se v JIS 

přihlásí, 

- jeden frekventant si může vybrat více trenérů, 

- před konáním OCM Vám bude zaslán časový harmonogram a ostatní informace  

(organizace, ustájení apod.), 

- v rámci OCM může frekventant absolvovat maximálně 5 tréninků, 

- doplatek frekventanta je 300,-Kč/lekce, která je splatná na místě trenérovi. 

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na sekretáře oblasti. 

 

Schváleno OV dne 25. 1. 2023 
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PŘIHLÁŠKA DO OCM 2023 

 

Jméno a příjmení 

 

Zákonný zástupce 

 

Disciplína 

 

Subjekt 

 

Datum narození 

 

Bydliště 

 

Telefon/e-mail 

 

Číslo licence 

 

 

 

Dosažená výkonnost 

 

Jméno a příjmení trenéra 

 

 

 

 

 

 

 

V…………………….dne………………..                             Podpis zákonného zástupce: 

 


