Schválil VV ČJF 6. 12. 2006

Způsob začlenění discipliny parajezdectví do ČJF
Ná základě rozhodnutí Rady ČJF z 15. 2. 2006 bude od 1. 1. 2007 parajezdectví plně integrovanou
disciplinou do struktur ČJF. Rok 2006 je přechodným obdobím, během něhož probíhala administrace
mezinárodních závodů (rozpis, hlášení kalendáře, ad.) již prostřednictvím ČJF. Kromě toho má
parajezdectví po jednom zástupci v komisi drezury a voltiže.
S plným začleněním souvisí následující záležitosti:
I. Členství
Všichni soutěžící na parajezdeckých závodech jsou členy ČJF prostřednictvím registrovaných subjektů.
II. Licence jezdců a rozhodčích
II.a) Všichni soutěžící na parajezdeckých závodech včetně národních jsou držiteli mezinárodně
vystavované licence ve formě karty, která nese informaci o stupni a charakteru postižení. V této
mezinárodní kartě je charakterizován rozsah a typ zdravotního handicapu, jenž posuzují komisaři
FEI v průběhu paradrezurních závodů.
II.b) Kromě toho mohou parajezdci absolvovat ZZVJ bez skokové zkoušky a získat jezdeckou licenci
(pouze pro disciplinu drezura s označením kompenzačních pomůcek) a s ní se účastnit drezurních
závodů pro zdravé.
II.c) Držitelé mezinárodní karty jsou povinni zaregistrovat se do 31. 3. 2007 na příslušném oblastním
sekretariátu ČJF, kde budou zapsáni do databáze jakožto jezdci, se specifikací parajezdectví. Těmto
parajezdcům však nebude vystavena jezdecká licence, pouze budou v databázi registrováni pod
příslušným číslem. Noví držitelé mezinárodních karet jsou povinni zaregistrovat se na oblastním
sekretariátu bezodkladně po obdržení karty.
II.d) Všichni rozhodčí na parajezdeckých závodech jsou registrovanými rozhodčími ČJF. Tito rozhodčí
si mohou rozšířit kvalifikaci pro parajezdecké závody v rámci mezinárodního semináře. Rozšíření
této kvalifikace bude doplněno do databáze na sekretariátu ČJF.
III. Licence koní
Všichni koně účastnící se parajezdeckých závodů musí být řádně registrováni v databázi ČJF.
IV. Výsledky ze závodů
IV.a) Výsledky ze závodů nejsou zpracovávány v žádném speciálním programu, používán je tabulkový
editor Excel. Mezinárodní výsledky byly dosud zasílány na FEI, od roku 2007 musí být národní i
mezinárodní výsledky zasílány v písemné a elektronické podobě rovněž na sekretariát ČJF.
Vzhledem k minimálnímu počtu parajezdeckých závodů v ČR budou výsledky archivovány
v elektronické podobě mimo databázi Centrála.
IV.b) Výsledková listina musí obsahovat údaje uvedené v příloze K Všeobecných pravidel.
V. Pravidla
FEI vydává mezinárodní pravidla pro paradrezuru a paraspřežení. V ČR se soutěží v paradrezuře a
paravoltiži. Soutěže paradrezury se řídí mezinárodními paradrezurními pravidly, paravoltižní soutěže se
řídí národními paravoltižními pravidly.
ČJF zveřejní pravidla na webových stránkách, v případě potřeby v tiskové podobě.
VI. Kalendář závodů
Paradrezurní a paravoltižní závody jsou od roku 2006 součástí kalendáře ČJF. Kalendář bude hlášen
přímo na sekretariát ČJF a archivován v elektronické podobě mimo Centrálu. Národní kalendář musí být
hlášen do 30. 11. 2006, kalendář mezinárodních závodů a MČR do 15. 8. předchozího roku (Všeob.
pravidla, čl. 117).
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