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Metodika pro práci s mládeží ve SpS a SCM 

platná pro rok 2021  

 

I. Cíl 

1. Cílem je soustavné vedení talentované mládeže ve Sportovních střediscích (SpS), ve kterých 

se rozvíjí jejich všeobecná sportovní dovednost s navazující specifickou přípravou. SpS jsou 

základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež. 

2. Talentované dvojice (jezdec – kůň), které mají předpoklad v daném roce reprezentovat ve své 

kategorii na mezinárodních závodech, ME, MS, WEG mohou být k dosažení tohoto cíle 

zařazeni do Sportovního centra mládeže (SCM), jehož cílem je příprava dvojice do 

vrcholového sportu v dorosteneckých a juniorských kategoriích. 

II. Věkové kategorie 

1. Věková kategorie jezdců zařazených v SpS a SCM je 8 - 23 let.  

2. Nezletilého účastníka doprovází zákonný zástupce nebo jím osoba pověřená.  

 

III. Kritéria výběru a zařazení do SpS a SCM 

1. Do SpS i SCM mohou být zařazeni pouze členové České jezdecké federace (ČJF) registrovaní u 

subjektů ČJF s platnou licencí ČJF. Počet účastníků je dán kapacitou SpS a SCM. 

2. Zařazení jezdce do SpS 

1. Jezdec může být zařazen v kalendářním roce pouze v jednom SpS. Přechod do jiného SpS 

je možný od 1. 1. roku následujícího. Pokud jezdec v žádném SpS zařazen nebyl, může být 

jeho přihláška přijata i v průběhu kalendářního roku. 

2. Do SpS jsou jezdci zařazování na základě přihlášky, kterou zašlou subjektu, u kterého je 

SpS zřízeno. Výběr účastníků provádí trenér SpS. 

3. Jezdec zařazený ve SpS může být současně zařazen ale pouze jako dvojice (jezdec-kůň) i 

v SCM, kde bude navazovat jeho příprava specifickou přípravou dané disciplíny pro účast 

na vrcholových mezinárodních závodech, ME, MS. 

3. Zařazení jezdce do SCM 

1. V SCM může být zařazen i jezdec, který se neúčastní přípravy v SpS. 

2. Účastníky SCM vybírají jmenovaní trenéři SCM na základě zhodnocení výsledků 

jezdeckých soutěží, zejména MČR, posouzením talentu a perspektivy výkonnostního 

růstu jezdce a koně s cílem účasti na vrcholových mezinárodních závodech v daném roce. 

Uchazeči zasílají své přihlášky na předepsaném formuláři do 30. 9. příslušného 

kalendářního roku prostřednictvím OV, pod který je zařazen jejich domovský subjekt. 

Zařazení do SCM je možné i během roku, a to na základě návrhu trenéra příslušného 

SCM. Za konečný výběr je zodpovědný trenér SCM. Vybrána je vždy dvojice jezdec – kůň. 
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Jeden jezdec může být vybrán i s více koňmi. Účast s náhradními koňmi mimo vybraných 

není přípustná. 

3. Předpokladem pro zařazení do SCM je mimo nadšení pro jezdecký sport dobrý zdravotní 

stav potvrzený odpovídající lékařskou prohlídkou k vrcholovému/výkonnostnímu sportu a 

kondice. Trenér SCM navrhuje dvojice (jezdce a koně) pro pokračování do dalšího 

ročníku. 

4. Jezdci mohou být zařazeni do více než jednoho sportovního centra různých disciplín, 

pokud splňují kritéria pro přijetí a organizačně a časově zvládají podmínky účasti. Pokud 

je jezdec vybrán s koněm i s pony v jedné disciplíně, bude zařazen s koněm i s pony 

v jednom SCM. 

5. Pro disciplínu voltiž platí, že jezdec musí mít pro účast v SCM vhodného koně, nejlépe 

toho, na kterém bude cvičit v nadcházející sezóně.  

6. Nezbytnou podmínkou pro zařazení účastníka je doložení ve stanovených termínech 

těchto dokumentů: 

• Písemný souhlas zákonného zástupce s účastí – nejpozději na první akci SCM. 

• Protokol o absolvované sportovní prohlídce k vrcholovému/výkonnostnímu 

sportu do konce února daného kalendářního roku. 

 

 

IV. Náhradníci 

1. Pokud dojde v průběhu běhu SCM k ukončení účasti nebo není kapacita SCM naplněna, tak 

může být místo doplněno náhradníkem. O zařazení rozhoduje trenér a tato změna musí být 

uvedena do třídní knihy. 

 

V. Individuální plán 

1. Jezdci, kteří jsou nebo se chystají na reprezentaci, mají možnost předložení individuálního 

tréninkového plánu trenérovi SCM. Na základě jeho rozhodnutí se neúčastní jednotlivých 

soustředění, nicméně jejich účast na kontrolních závodech (zve trenér) je nutná.  

2. Udělení individuálního tréninkového plánu musí být přílohou třídní knihy.  

3. Jezdci s individuálním tréninkovým plánem se počítají nad schválenou kapacitu daného SCM. 

 

VI. Podmínky pro setrvání účastníků v SCM 

1. Pravidelná účast na tréninkových dnech. 

2. Absolvování kontrolních závodů. 

3. Dodržování Kodexu chování vydaného ČJF pro účastníky SCM. 

4. Zajištění vhodného koně dle požadavků k dosažení stanoveného cíle pro dané období. 

5. Řádně doložená zdravotní způsobilost účastníka. 
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VII. Vyřazování účastníků z SCM 

1. Podmínky pro vyřazování účastníků z SCM: 

1. Porušení Kodexu chování vydaného ČJF pro účastníky SCM. 

2. Absence řádného a včasného omlouvání z účasti na akcích SCM. 

3. Překročení stanoveného věku pro účast v SCM 

4. Nedoložení platného protokolu o stanovené zdravotní prohlídce. 

5. Zdravotní nezpůsobilost účastníka. 

6. Odmítnutí podrobit se mimořádné zdravotní prohlídce. 

7. Účastník nedisponuje vhodným koněm. 

8. Nepodávání výsledků, které svědčí o sestupu výkonnosti. 

9. Nezájem účastníka o spolupráci s trenérem SCM. 

2. Vyřazení účastníka SCM navrhuje trenér SCM, který tuto skutečnost neprodleně nahlásí 

odpovědnému pracovníku Sekretariátu ČJF. 

3. Pro akce SpS a SCM není ze strany České jezdecké federace zajišťováno pojištění účastníků. 

 

 

Tento dokument nahrazuje dosud platné dokumenty, či jiné texty, týkající se metodiky SCM, které 

byly vydány před tímto datem. 

Schváleno Výkonným výborem ČJF dne 2.3.2021 


