
Sportovn í centra m ládeže

Sportovní Gentra mládeže, tzv. SCM, jsou centra, ve ktených se soustředí talentovaná mládež za
účelem zvyšování srných jezdeckých schopností a dovedností a za účelem efektivní přípravy pro

závodní sezonu. Jedná se o systém identifikace a přípravy talentované mládeže se státní podporou a

tvoří efektivní článek péče o talentovanou mládež prostředniďvím sportovních svazů. Česká jezdecká

federace je zřizovatelem SCM v disciplínách Skoky, drezura, všestrannost a voltiž. Od roku 201-7

podporuje i talentovanou mládež na pony v disciplínách skoky a drezura ve sportovních centrech
pony (SCP).

V rámci koncepce rozvoje sportu dochází reaguje Ór na trend zvyšování uýkonnosti mládeže na

mezinárodní úrovni a na potřebu tvorby systému identifikace a podpory reprezentace ve všech

věkových kategoriích, tedy i mládeže, S vazbou na potřebu zvyšování kvalifikace domácích
instruktorů a trenérů jsou do SCM přizváni k dlouhodobé spolupráci úspěšní zahraniční trenéři
s bohatými zkušenostmi přípravy mládeže pro mezinárodní scénu, kteří budou předávat své know-
how našim trenérům přímo při prácis mládeží.

vybranými trenérv isou:

Pro SCM Skoky Tjark Nagel, vede spolu se synem jezdecký areál na samém severu Německa. Sám se
jako aktivní jezdec účastnil v roli náhradníka olympijských her v Barceloně. Je vítězem několika
pohárů národů a účastníkem řady významných jezdeckých udá|ostí. Nemalé úspěchy má ale i jako

trenér řady reprezentantů, a to nejen německých, ale například i českých.

Pro SCM Drezura Dr. Dieter Schúle, dříve aktivní německý jezdec drezury, skoků i všestrannosti, žije

nedaleko Norimberka. Jeho dcery opakovaně získávaly řadu let po sobě medaile včetně několíka

zlatých na ME drezury v kategoriích juniorů i mladých jezdců jako jednotlivci i za družstva. Působí jako

trenér do stupně GP, rozhodčí a školitel mezinárodních rozhodčí. Jako rozhodčí rozhodoval OH

v Athenách, MS v Cáchách a několik finále světouých pohárů, byl členem JSP na OH v Londýně. Je

spoluautorem řady FEl drezurních úloh. Dále je považován za světovou špičku v oblasti hodnocení
mladých koní. l proto je členem několika národních komisí pro v,ýběry hřebců jejich národních
chovatelských svazů (např. SVE, CH}.

Pro SCM Všestrannost Christina Ktingspor, která pochází ze Švédska a Žije se svou rodinou
v jezdeckém areálu nedaleko Stockholmu. Sama aktivně soutěžila ve všestrannosti idrezuře a jižvíce
než dvacet |et působí v roli mezinárodní rozhodčí pro drezuru až do úrovně Grand prix. Ve
všestrannostije od roku 2004 členkou sboru rozhodčí a také technickým delegátem. Má zkušenosti
z mnoha rozdílných soutěží po celém světě od jedné do čtyř hvězd.

Výběry do letošního ročníku SCM proběhnou jak pro stávajících frekventanty pro ověření jejich

stávající výkonnosti, tak pro nově vytipované talenty, kteří doplní volné kapacity. S mládeží bude
pracováno ve skupinách A a B podle jejich aktuální rnýkonnosti a formy. Výběr bude proveden podle

Pravidel pro rnýběr do výběrových skupin v následujících termínech:

Výběr všestrannost: 28. - 30.9.2OI7 Suchá u Litomyšle

Výběr Skoky: 19.-20.10.2017 Zduchovice

Výběr Drezura: 24.- 26.L7.2017 Královice
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Pravidla Pro v'ýběr dětí, juniorů a m!adých jezdců do uýběrových skupin a reprezentace

úvod

Pravidla pro výběr dětí, juniorů a mladých jezdců do výběrových skupin a do reprezentace jsou
formulována jako reakce na zvyšující se výkonnost našich juniorů a mladých jezdců, kteří mají ambice
na zahraniČní uýjezdy a reprezentaci ÓF zejména na ME, kdy dosud chyběla pravidla pro rnýběr jezdců

Pro poskytnutí podpory na přípravu, kvalifikace a samotnou reprezentaci tak, aby byla zabezpečena
ÚČelnost vynaložených prostředků a garantována kvalitní reprezentace ÓF v zahraničí.

Cíle Pravidel pro výběr do výběrových skupin a reprezentace:

1. Vybrat děti, juniory a mladé jezdce, kteří budou zváni na oficiálně podporovaná jezdecká a

tréninková soustředění s mezinárodními rozhodčími a jejichž domácí trenéři budou
systematicky pracovat s vybraným reprezentačním trenérem/ konzultantem tak, aby bylo
dosahováno co nejlepších výsledků a progresu.

2. Vytipovat talentované dvojice, kteným bude dána příležitost, na základě rozhodnutí Výběrové
komíse a kde to bude možné, aby se účastnílí mezínárodních závodů

3. Vybrat reprezentační tým, ktený bude reprezentovat ÓF a může dosáhnout co nejlepších
výsledků zejména na mistrovství Evropy, případně dalších mezinárodních šampionátech

Poznámka: Každá dvojice cestující do zahraničí za účelem závodění, nebo sbírání zkušeností, musí
pracovat na úrovni odpovídající její kategorie a dosahovat předepsaných výsledků tak, jak to
stanovují tato pravidla a se svolením Komise. Jezdec musí mít platnou licenci ČJF a jezdec i kůň musejí

být registrováni u FEl.

Výběrová komise (VK)

Výběrová kornise je tříčlenná. Vedoucí YK a dva členové. Členové výběrové komise musejí být

schváleni Výkonným výborem. Vedoucí komise musí spolupracovat se členem W zodpovědným za

reprezentaci. Každý člen VK má jeden hlas. Všechny hlasy majístejnou váhu.

Výběr do uýběrových skupin

Výběr dvojic jezdec-kůň do výběrové skupiny .|e prováděn na tzv. Podzimním výběru, kteni se koná

v říjnu či v listopadu každý rok, Termín a místo je schváleno W a oznámeno nejpozději 6 týdnů

předem.

Automatický výběr

Dvojíce, které byly číeny reprezentačního týmu na ME v daném roce, se nemusí dostavít na Podzímní

Výběr pro další sezonu, pokud u nich nedošlo ke změně koně a dále musí potvrdit Vedoucímu VK,

písemně, že chtějí pokračovat ve stávající skupině,

Nicméně jezdci, kteří postupují v nadcházejícím roce do vyšší kategorie (Ch- J, J-Y), a nebo změnili

koně, nemají automatické právo pro zařazení do rnýběrové skupiny a na Podzimní výběr se dostavit

musí.


