
SCP – Sportovní centrum pony 

a) Drezurní část 

 
 Účastníci: pony jezdci s platnou licencí pony a prokázanou sportovní 

výkonností. Věk jezdců 11-16 let (mladší jezdce pojme projekt Talent pony, jež 

je všeobecný a pro začínající jezdce) 

 Personální zajištění: 1-2 trenéři jezdectví 

 Kapacita: 15 - 20 dvojic 

 Frekvence: 4x3 dny zima/jaro, 2x3 dny podzim 

 Financování:  

zdroj financování – ČJF 

Náklady ČJF: lektor, tréninková plocha, učebna, ustájení pony, ubytování a 

strava pony jezdců. Děti, které budou muset mít s sebou rodiče, či 

zodpovědnou osobu – ubytování a strava této osoby na vlastní náklady 

Náklady účastníků: doprava, případné ubytování a strava zodpovědné osoby, 

účastníkům s bydlištěm vzdáleným od místa konání nad 150km příspěvek ČJF 

na dopravu do výše 3Kč/km 

 Popis: 

Soustředění pro talentované děti, jezdce na pony, s prokázanou výkonností 

v disciplíně drezura (vítězové a umístění na MČR, vítězové a umístění na 

Drezurním poháru mládeže, vítězové a umístění na Drezurním šampionátu 

pony…). Tato soustředění by měla probíhat v alespoň dvouletých cyklech a 

měla by sloužit k rozvíjení talentů jezdců pony, jejich rozvoj na národní, ale i 

mezinárodní úrovni. Podmínkou účasti bude pravidelná účast na oficiálních 

jezdeckých závodech. Do termínů soustředění lze zapojit i školení rozhodčích, 

kdy následně bude probíhat diskuze s jezdci. Na každém ze série soustředění 

bude probíhat minimálně jeden vzdělávací večer pony jezdců – novinky 

v pravidlech, nové jezdecké trendy, veterinární minimum… 

Areál, ve kterém bude SCP pořádáno, musí nabídnout 1-2 školní koně pro 

výcvik na lonži a jednoho instruktora jezdectví. Každý účastník bude povinen 

podstoupit dvě výcvikové lekce na lonži v každém pořádaném termínu. 

Jedná se vlastně o obdobu SCM, ze kterého byli pony jezdci vyloučeni a tak ve 

škále vzdělávání pro jezdce pony takovýto program velmi chybí. 

 systém výběru jezdců – nominací komisí pony a předložením VV ke schválení, 

dále pak z přihlášek zaslaných na ČJF budou komisí pro rozvoj pony sportu 

vybráni vhodní adepti. Základním kritériem pro výběr členů SCP kromě jejich věku, 

je jejich výkonnost, která by měla být minimálně dle příslušné kategorie na úrovni 

splnění kvalifikačních podmínek na MČR. Seznam vybraných frekventantů, včetně 



jmen koní, předloží vedoucí trenér daného SCP, spolu ve spolupráci s manažerem 

disciplíny, ke schválení VV ČJF. Po schválení daného seznam dojde k jeho uveřejnění. 

 systém výběru areálu – výběrové řízení 

 systém výběru trenérů – komise předloží návrh trenérů ke schválení VV 


