
Plán rozvoje řízení disciplíny reining 

 

Analýza stavu: 

- počet aktivních jezdců, kteří se pravidelně účastní závodů – cca 100 

- počet kvalifikačních reiningových závodů – 18 /rok 

- počet tříd, v nichž se soutěží – 5 – mládež, junior, amatér, senior, futurity (neoficiální, pro 3-

leté koně) 

- počet hobby jezdců, jezdců, kteří si netroufají na oficiální závody – cca 70 

- počet dětí 10 – 12let, u nichž je předpoklad, že se reiningu budou věnovat – cca 40 

O disciplínu reining je obecně mezi neanglicky jezdícími jezdci zájem. Odrazuje je poměrně vysoká 

úroveň předvádějících jezdců a koní. V reiningu je 12 vypisovaných úloh, které jsou co do obtížnosti 

stejně náročné. Chybí tedy úlohy pro začínající jezdce, které by ale dávaly jezdcům patřičnou 

průpravu pro reining.  

Chybí systém školení a propagace disciplíny. 

ukázka reiningu zde:    https://www.youtube.com/watch?v=gDcXDLxmV2w 

 

Opatření:   

1. nastolit systém školení a seminářů, které by usnadnily vstup začínajícím na závody 

2. vytvořit pro mládež obdobu SCM, aby se sjednotila úroveň, „škola“, zdravá konkurence, 

motivace a cíle 

3. umožnit zařadit nové úlohy, které nabízejí chovatelské svazy a v zahraničí se těší velké oblibě 

– „ranch riding“ . Ukázku je možno shlédnout zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=9WfgQ67gruo 

Reprezentace: 

- totálně chybí podpora z vedení ČJF. Reprezentanti  nejsou informováni o závodech, nemají 

informace o finanční podpoře federace, nejsou federací jakkoli motivováni, postrádají 

sounáležitost k federaci. Proto upřednostňují v zahraničí závody NRHA a chovatelské 

(Quarter horse, Paint horse, Apploosa) 

Opatření:  

1. plán závodů 

2. motivace jezdců 

3. nastolení jasných pravidel 

4. poskytnutí repre oblečení 

 

Funkcionáři: 

https://www.youtube.com/watch?v=9WfgQ67gruo


- počet národních rozhodčích 4 

- počet základních rozhodčí – 1 

- počet národních komisařů – 2 

- počet základních komisařů – 1 

- počet instruktorů s licencí instruktora ČJF – 4 (všeobecná) 

- počet trenérů II.třídy s licencí trenéra II.třídy ČJF – 1 

Opatření: 

1. systém doškolování pořádané ČJF 

2. podpora vzdělávání v zahraničí 

 

Technické zázemí: 

- 4 areály, z toho 3 aktivně pořádají reiningové závody. Technické vybavení mají vlastní. Uvítali 

bychom programovou podporu pro vysílání výsledků na světelnou tabuli, včetně tabule… 

Stanovení budoucích cílů: 

- otevřít závody začínajícím kategoriím (třída ranch riding) 

- školení pro začínající  

- podchycení talentované mládeže, sjednotit styl, přístup ke koním, motivovat – SCM pro 

reining 

- tréninky a školení užšího reprezentačního výběru se zahraničními trenéry 

- motivace jezdců !!!  …proč zrovna ČJF…. 

- posílení vztahu Sportovní komise X vedení ČJF 

- nastolení pravidel pro reprezentaci, kariérní růst 

- podpora šampionátů a žebříčků  

 

 

Za SpK reining , listopad 2017 

 

Ing. Klára Šalková 

 


