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Statut komise disciplíny 

Článek I. 

Základní ustanovení 

1. Tento statut upravuje činnost odborných komisí disciplín podle článku 14 Stanov České 

jezdecké federace (dále jen „ČJF“) a to: skokové komise, drezurní komise,  komise 

všestrannosti, reiningové komise, voltižní komise, pony komise, komise spřežení a 

komise vytrvalosti (dále jen „komise“). 

2. Výkonný výbor ČJF navrhuje, volí a odvolává předsedu komise a na základě návrhu 

předsedy komise schvaluje a odvolává další členy komise. 

 

 Článek II. 

Poslání komise  

1. Hlavním posláním komise je odborné působení na rozvoj příslušné disciplíny. 

 

Článek III. 

Postavení komise 

1. Komise je poradní komisí Výkonného výboru ČJF pro příslušnou disciplínu. 

 

2. Předseda komise nebo jím pověřený člen komise se zúčastňuje společných odborných 

jednání svolaných Výkonným výborem ČJF nebo jím pověřeným členem. 

 

 

Článek IV. 

Náplň činnosti komise  

1. Komise  zajišťuje činnost  v těchto oblastech dané disciplíny: 

1.1. připravuje koncepci disciplíny s důrazem na spolupráci v oblastech, sportovních 

center mládeže ČJF a reprezentačních družstev,    

1.2. navrhuje koncepci STP mistrovských soutěží v ČR, včetně kvalifikací, 

1.3. navrhuje místa a termíny mistrovských soutěží a mezinárodních závodů, 

koordinuje sportovní kalendář, organizuje výcviková soustředění a školení a jiné 

vzdělávací akce, 

1.4. aktivně se podílí na přípravě a překladech pravidel své disciplíny (jazykové a 

věcné korektury) a navrhuje národní úpravy pravidel, včetně národních úprav 

k novým pravidlům FEI, dále spolupracuje na návrzích úprav FEI pravidel 

předkládaných za ČJF na FEI,  
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1.5. spolupracuje na rozvoji systému vzdělávání jezdců, instruktorů, trenérů, 

rozhodčích, stavitelů, technických delegátů a stewardů, 

1.6. předkládá náměty na zlepšení systému závodů pořádaných na území ČR, 

1.7. spolupracuje s chovatelskými svazy (např. KMK), 

1.8. aktivně sleduje potřeby a požadavky v oblasti legislativy a pracuje na základě 

dlouhodobé koncepce disciplíny, 

1.9. připravuje koncepci činnosti reprezentačních družstev příslušných věkových 

kategoriích, koncepci pravidelně vyhodnocuje a upravuje v souvislosti s vývojem 

disciplíny  ve světě a výsledky reprezentačních družstev v příslušných věkových 

kategoriích, 

1.10. doporučuje obsah plánů přípravy reprezentantů v příslušných věkových 

kategoriích, koordinuje sportovní přípravu reprezentačních družstev a k  tomu účelu 

připravuje doporučující materiály, náměty a závazné normy,  

1.11. projednává a doporučuje návrhy plánů přípravy reprezentačních družstev včetně 

finančních nákladů, tréninkových programů, nákladů na materiální vybavení a 

plánu sportovních akcí, personálního obsazení; organizuje výcviková soustředění 

a školení, 

1.12. zpracovává pravidla pro účast na mezinárodních závodech, jednotný systém 

hodnocení výkonnosti a předpokladů pro růst sportovní výkonnosti; připravuje 

normy pro zjišťování výkonnosti reprezentantů, 

1.13. připravuje návrh a složení reprezentačních družstev ve všech věkových 

kategoriích, projednává a předkládá návrhy nominací na reprezentační akce a v té 

souvislosti komunikuje s jezdci (zákonnými zástupci), majiteli koní, případně 

s manažery jednotlivých teamů, 

1.14. předkládá náměty na zkvalitnění mediální a veřejné prezentace členů 

reprezentačních družstev a ČJF (podílí se na přípravě „Media guide“), 

1.15. pro zajištění své činnosti i na mezinárodní úrovni předkládá Výkonnému výboru 

ČJF a Generálnímu sekretáři podněty k projednání s mezinárodními federacemi 

FEI a dalšími partnery ČJF (ČOV, ČUS apod.), 

1.16. připravuje písemné materiály k plnění úkolů stanovených Výkonným výborem ČJF,   

1.17. připravuje a předkládá roční zprávy o činnosti a výsledcích, 

1.18. udržuje aktuální web disciplíny a FB stránky, kde  uvádí výhradně organizační a 

odborné informace z disciplíny  a informace o činnosti komise, 

1.19. ve spolupráci s oblastmi pořádá školení rozhodčích, stavitelů a technických 

delegátů, 

1.20. připravuje rozpočet disciplíny, 

1.21. navrhuje změny informačních systémů a programů užívaných ČJF dle praktických 

zkušeností a potřeb, 

1.22. v přípravě nutnosti programových úprav Gallop/JIS komise aktivně a úzce 

spolupracuje na přesném a detailním zadání pro programátory, 

 

 

2. Komise je svolávána v souladu s článkem 14 Stanov ČJF a to nejméně čtyřikrát ročně. 

Ze svých jednání pořizuje zápisy.  
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3. Komise všechny informace o své činnosti sdílí prostřednictvím úložiště „one drive“, kde 

jsou povinně archivovány i zápisy z jednání komise. 

 

4. Po vyhotovení zápisu z jednání komise tento bez zbytečného odkladu vloží na určené 

úložiště „one drive“. Řádné uložení zápisu na určené úložiště je povinným předpokladem 

k vyžadování součinnosti s Výkonným výborem ČJF a sekretariátem ČJF.  

 

 

Článek V. 

Vzájemné kompetence mezi komisí a Výkonným výborem ČJF 

1. Komise se řídí rozhodnutím Výkonného výboru ČJF.  

2. Činnost komisí koordinuje viceprezident pro sport ve spolupráci s určeným 

zaměstnancem ČJF. 

3. Výkonný výbor ČJF na základě návrhu komise schvaluje: 

3.1. dlouhodobou koncepci rozvoje disciplíny, 

3.2. koncepci a plán akcí reprezentačních družstev včetně rozpočtu těchto akcí, 

3.3. širšího reprezentační výběr disciplíny, 

3.4. změny plánu akcí v případě, že jsou spojeny se změnou rozpočtu ČJF, 

3.5. celkový návrh rozpočtu disciplíny, 

3.6. znění zásad činnosti v oblasti reprezentace, 

3.7. znění zásad činnosti v oblasti sportovních center mládeže ČJF, 

3.8. dlouhodobou koncepci STP, 

3.9. nominaci reprezentačních družstev na mezinárodní závody ve všech kategoriích, 

3.10. nominaci šéfa ekipy na oficiální výjezdy,    

3.11. jmenování školitelů v disciplíně, 

3.12. sbor funkcionářů na MČR, mezinárodní závody a finále celorepublikových seriálů, 

3.13. návrhy na ocenění za výsledky dosažené na vrcholných soutěžích, 

3.14. pravidla seriálových soutěží disciplíny, pořadatele kvalifikačních kol a finále, 

3.15. školitele pro všechna školení i doškolení, 

3.16. zkušební komisi pro zkoušky rozhodčích, stavitelů, technických delegátů,  

3.17. přihlašování funkcionářů pro zvyšování kvalifikace na FEI, 

3.18. rozpisy MČR. 

 

4. VV ČJF bere na vědomí zejména: 

4.1. změny termínů a plánu akcí v případě, že nejsou spojeny se změnou rozpočtu 

ČJF, 

4.2. závěry komise z hodnocení účasti reprezentačních družstev v soutěžích FEI, 
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4.3. pořádání soustředění a jiných vzdělávacích akcí v rámci schváleného rozpočtu 

disciplíny a v souladu se schváleným plánem akcí 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

Tento statut byl schválen Výkonným výborem dne 3. července 2019. 

Platnosti a účinnosti nabývá dne 3. července 2019. 


